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ییاضر هدیمح   / ...اما 48یتسین ،

یمّرخ هفطاع   / وت توکس  50زار 
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ییاضر هدیمح   / ریپ ناشاک  زا  81نتشذگ 

داژن يدهم  دیما  / ریوک 84رعاش 
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ماش رد  هیواعم  نب  دیزی  103تکاله 
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122هراشا
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یتسه باتفآ  127عولط 

ییاضر ناراب  / ینابرهم 130لوزن 
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220هراشا

نابزرم ریما  / اه هنییآ  220أدبم 
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يدابآ دوواد  هموصعم  / ایرد نطب  224زا 

مادقا ینارماک  مرکا  / هوکش نیرت  226یقرش 

یناخ میرک  هزمح  / تلادع شورخرپ  228يان 

يروباشین مایخ  تشادگرزب  230زور 

230هراشا

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / يزرودرخ قشع و  230میکح 

نابزرم ریما  / ملع قشع و  231دیهش 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یضایر تمکح ، 233قشع ،

یسوط راوح  / هتخانشان ياه  نیمزرس  237رفاسم 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  238تافو 

238هراشا

يداب تهزن  / هآ کی  هلصاف  238هب 

يدابآ دوواد  هموصعم  / تبیصم 239ناروک 

ییاضر هدیمح  / نامسآ هّجض  240يادص 

یقلاخ یلع  / ریوک 243رثوک 

هداز یقت  هبیط  / دهد یم  سای  يوب  246تسفن 

مهار رد  مشچ  نم  ار  247وت 

ییاضر هدیمح  / رود ياهرازمدنگ  247يامرگ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اه هعمج  هاگ  رد  248رب 

هتسیاش تداعس  یلع  / تسدرود لصف  251يا 

ییاضر ناراب  / درس ياه  253هیناث 

یناما مثیم  / زگره وت  255یب 

هداز یقت  هبیط  / دوعوم 257زور 

ییالک هموصعم  !/ نیبب 259ایب و 

هداز یقت  هبیط  / ربا تشپ  261تقیقح 

داژن يدهم  دیما  / 262اّنمت

نادامار نیرسن  / هراتس 264نیرتاهنت 

نادامار نیرسن   / 264راگدای

یقلاخ یلع  !/ 266درگرب

زکرم 268هرابرد 
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هرامش 72 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 72

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

یناما مثیم  / تمیوجب مهاوخ  یم 

یناما مثیم 

.دنیوج یم  ار  وت  یگمه  هداج ، رد  اه  مدق  قامعا و  رد  اه  سفن  وسارف ، رد  اه  مشچ 

.تسا هتساخرب  وت  يوجتسج  هب  تسوپاکت ، باتش و  هچ  ره 

.ار نیمز  ياهرایش  اه ، هناخدور  دنیامیپ ؛ یم  ار  نامسآ  ياهرادم  اه ، هرایس 

.دنرارق یب  یگمه 

.تسا رود  ياه  هداج  یگشیمه  رفاسم  هک  مریگ  یم  هام  زا  ار  تغارس 

.وت يوجتسج  هب  دنبات  بت و  رد  یگمه  یلاوح  نیمه  ياه  مدآ  مریگ ؛ یم  ار  تغارس  تسد  الاب  ياه  ناشکهک  زا 

؟ دشاب هدشن  تسم  دشاب و  هدروخن  شماشم  هب  وت  زیگنا  لد  روضح  زا  ییوب  هک  تسیک 

.دشک یم  هنابز  تعیبط  ياه  نایرش  زا  قوش  روش و 

.تیاشامت هب  دنسرب  هکلب  ات  دنهار  رد  همه 

! اه ندیسر  اه و  نتفر  مامت  تیاغ  يا 

یم راظتنا  هب  ایرد  رانک  اه  تعاس  مغ ، غرم  دـنروآ و  یم  رد  بادرم  زا  رـس  وت  ياوه  هب  یبآ ، ياهرفولین  ارچ  هک  مبای  یم  رد  کنیا 
.دنیشن
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! اه هدید  اه و  لد  هدشمگ  يا  دوش ، یم  ترارق  یب  هک  تسا  لد  اهنت  دبای و  یم  رد  یبوخ  هب  ار  وت  هک  تسا  لد  اهنت 

.تسا هدروآ  دجو  هب  ار  یتسه  تارذ  مامت  هک  ارم  طقف  هن  تا ، یهانتمان  فاطلا  شزیر  هک  مناد  یم  نوچ  تمیاتس ! یم 

تسین اهنت  نم  هدید  وا  خر  هاگ  هولج  »

« دننادرگ یم  هنیآ  نیا  مه  دیشروخ  هام و 

.ما هدرپس  وت  مان  تقیقح  هب  لد 

.ما هتشون  مناج  هبیتک  رب  ار  تمان 

.دوب مناوت  یمن  وت  یب 

.تسیز مناوت  یمن  وت  یب 

.مشاب هک  مهاوخ  یمن  وت  یب 

! اه گر  رد  نیرفآ  روش  يا 

.میاتس یم  ار  لاوز  یب  بوبحم  وت  هک  شیوخ  هب  ملاب  یم  تمیاتس و  یم  زور  بش و 

نم مشچ  دیسوب  وت ، يور  دید  هک  سک  ره  »

« درکن رظن  یب  نم  هدید  درک  هک  يراک 

.تسا تیاهن  یب  تدوجو  هک  ارچ  تفای ؛ ناوت  یمن  ینامسآ  هب  ار  وت 

؟ تخیر هملک  رد  ناوت  یمن  ار  وت  يانعم  هک  نم ، تمسیونب  هنوگچ 

.دیشک ریجنز  هب  فرح ، رد  ناوت  یمن  ار  تتمظع  هک  ینابز  هچ  اب  تمناوخب ، هنوگچ 

.منک همزمز  ار  تدای  نانچمه  تمسرپب و  هناخ  ياه  تشخ  مامت  زا  تمیوجب ؛ مهاوخ  یم  طقف 

داژن يدهم  دیما  / هناراودیما

داژن يدهم  دیما 

دزن هک  دوش  يزیچ  دنموزرآ  يا ، هدنامرد  نوچ  ینک و  یم  شیاطع  دنک ، بلط  وت  زا  يزیچ  يا  هدنب  نوچ  هک  ینآ  وت  نم ! يادـخ 
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شمرُج رب  هدرپ  دنک ، یشکرس  هنارد  هدرپ  نوچ  یناوخ ، یم  دوخ  دزن  ار  وا  دروآ ، يور  وت  هب  نوچ  .يزاس  یم  شیاورماک  تسوت ،
.ینک یم  شزاین  یب  نارگید  زا  دراپسب ، وت  هب  ار  شتشونرس  نوچ  یشک و  یم 
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!؟ يا هدرکن  دوخ  نامهم  ار  وا  وت  تسا و  هدرک  قارتا  وت  دزن  ینک ، شا  ییاریذپ  هک  نآ  يوزرآ  اب  هک  تسیک  نم ! يادخ 

!؟ يا هدناوخن  ارف  ار  وا  وت  تسا و  هدش  تهاگرد  میقم  ینک ، شتوعد  هک  نآ  دیما  اب  هک  تسیک 

؟ دنک یکین  هدنب  نیا  ّقح  رد  هک  مرادن  ییالوم  وت  زج  هک  نآ  لاح  مدرگرب ، وت  زا  دیما  ان  هک  تساور  ایآ 

، منزب نارگید  ناماد  هب  تسد  هنوگچ  تسوت و  تسد  هب  اهنت  اه ، یبوخ  هنازخ  دـیلک  هک  نآ  لاـح  مدـنبب ، دـیما  نارگید  رد  هنوگچ 
؟ دخرچ یم  وت  تشگنا  رس  هب  اهنت  تانئاک ، خرچ  هک  نآ  لاح 

؟ يدوب هتخاس  مدنم  هرهب  تتمارک  لضف و  زا  مشاب ، هتساوخ  وتزا  هک  نآ  یب  شیپ ، نیا  زا  هک  نآ  لاح  ینک ، یم  مدیماان  ایآ 

؟ ما هتخیوآ  وت  فطل  نامسیر  هب  هک  نآ  لاح  ینار ، یم  دوخ  زا  ارم  ایآ 

.یهد یم  ناما  شتآ  باذع  زا  ار  ناهاوخرذع  ینک و  یم  اورماک  ینابرهم  هب  ار  نایوج  هانپ  هک  ینآ  وت  نم ! يادخ 

؟ ینم دای  هب  هراومه  هک  نآ  لاح  منک ، تشومارف  هنوگچ 

؟ ینم نارگن  لاح  همه  رد  هک  نآ  لاح  مشاب ، لفاغ  وت  زا  هنوگچ 

.دش نادنچ  دص  میاهوزرآ  هک  يدرک  اطع  نم  رب  هیام  نآ  تمَرَک ؛ نماد  هب  متسد  نم ! يادخ 

.هد میاج  تا  هدیزگرب  ناگدنب  رامش  رد  هبئاش ، یب  صلاخ و  نک و  كاپ  مناج  هنییآ  زا  كرش  راگنز 

وت زا  دهاوخب  هچ  ره  هک  ره  تسا و  هتخیرگ  وت  رد  دزیرگب ، اجک  ره  زا  هک  ره  هک  ینآ  وت  نم ! يادخ 

هدوشگ نابلاط  رب  ار  تتمحر  باب  .يراذگ  یمن  مورحم  ار  ناراودیما  ینار و  یمن  ترد  زا  ار  نادنمزاین  هک  ینآ  وت  .تسا  هتـساوخ 
.يا هتشادرب  هرهچ  زا  هدرپ  ناقشاع ، مشچ  شیپ  يا و 

.دوش نشور  منامشچ  هک  نادنچ  رابب ؛ ورف  ملد  رب  ار  تیاه  تمعن  زادنا و  فطل  هیاس  ام  رس  رب  تتمارک ، فطل و  هب  ار  وت 

.دریگ مارآ  مبلق  هک  نادنچ  زاس ؛ مراودیما 

.منز رانک  هب  منامشچ  لباقم  زا  ار  دیدرت  هریت  ياه  هدرپ  مریگب و  چیه  هب  ار  ایند  جنر  هک  نادنچ  نک ؛ نیقی  هاگیاج  ار  مناج 

! نانابرهم ِنیرت  نابرهم  يا 

.نیمآ
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هتسیاش تداعس  یلع  / ارم شخبب 

هتسیاش تداعس  یلع 

! رضاح هشیمه  یندیدن  يا  تسوت ، يارب  شیاتس  ساپس و 

.يا هتخیر  نابز  هظفاح  رد  ار  ندورس  وت  هک  تسا  رداق  ار  تندورس  هنوگچ  نابز ،

؟ دید ار  تتعسو  ناوت  یم  هچیرد  مادک  زا 

اب دیاب  ار  وت  دید ؟ دناوت  ار  وت  هنوگچ  درادن ، ار  شیوخ  ندـید  ناوت  هک  یمـشچ  تقیقح ! نیرت  هدرتسگ  يا  هدرتسگ و  تقیقح  يا 
.ُرپ وت  ندید  شطع  زا  دشاب و  یلاخ  توسان  ياه  یندید  زا  هک  دید  یمشچ 

.نک يراج  مدوجو  هّرذ  هّرذ  رد  ار  تنتساوخ  نک و  اطع  هنوگ  نیا  یمشچ  ارم  هدنشخب ! نابرهم 

.تساوخ اه  هتخای  مامت  اب  دوجو ، مامت  اب  ار  وت  دیاب 

هناش رب  وت  يرود  هک  يراب  مرادن ؛ ار  شندیشک  تقاط  هک  يراب  اب  ما ؛ هدمآ  کنیا  نم  .رگید  ینابز  اب  دناوخ  هنوگ  رگید  دیاب  ار  وت 
ینیگنس هتسشن ، شود  رب  نایـصع  نیا  هک  ارم  شخبب  .َِکلْدَِعب » اْنِلماُعت  َِکلْـضَِفب َو ال  اْنِلماع  ! » راگزرمآ میرک  يا  .تسا  هداهن  میاه 

.دراد يا  هدننک  ناریو 

! راگزرمآ میرک  يا  ارم  شخبب 

ییاضر هدیمح  ریگب / ارم  تسد 

ییاضر هدیمح 

.دریگ یم  تّدش  میاه  هنوگ  ِرایش  رب  ناراب  هدیرب ، فارطا  يوهایه  زا  مشک ؛ یم  هتفرگ  هم  ياه  هچقاط  رب  تسد 

.میاشگ یم  لاب  هچیرد  ره  يوس  هب  دتفا ، یم  هرامش  هب  مسفن  میاه ، گر  رد  دنک  یم  ناروف  دیشروخ ،

.دریگب زاورپ  يوب  مسفن  ات  كاخ  ِیگتسویپ  زا  نک  میاهر  ادوبعم !

یتسه يادتبا  هب  متفا ؛ یم  كاخ  هب  .منت  دنب  دنب  رد  دوش  یم  سح  نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  هک  ینابرهم  يادخ  هدوشگ و  يا  هرجنپ 
.مزیرب کشا  ار  ما  يراسکاخ  ات  ما ،

.دنکش یم  ار  متکرح  ِناوناز  مشک ، یم  شود  رب  هک  یهانگ  راب  ایادخ !
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.دربب بآ  ار  میاه  مشچ  ات  مزیر  یم  کشا  ردق  نآ  منز ؛ یم  هرگ  نامسآ  هب  ار  رافغتسا  هثاغتسا و  ناتسد 

.نک نشور  شیوخ  زا  يرون  هب  ار  میاه  مشچ  ایادخ !

.تسا هدنام  میارب  ندید  يارب  یمشچ  هن  نتفر و  ناوت  هن  ندنام ، ناوت  هن  ما ؛ هتسخ  یگدوهیب  همه  نیا  زا  ایادخ !

.تسا هتسکش  دوخ  رد  ار  میاه  لاب  ییاهنت ، هلیپ 

.ار مرکیپ  دنب  دنب  دنازوس  یم  سفن ، ياوه 

.مرادرب ماگ  وت  ینابرهم  يوس  هب  یگدولآ ، همه  نیا  زا  اهر  راذگب.منزب  وت  فطل  يراج  لالز و  ياه  همشچ  هب  نت  راذگب  ایادخ !

.تسا هدوشگ  میور  هب  وت  ینابرهم  ياهرد  منامب ، او  اجک  ره  زا  هک  نابرهم ؛ يریگتسد و  هک  ریگب  ار  میاه  تسد 

.دنک یم  ما  هناوید  كاخ ، ِیگریت  هک  نارک  یب  یبآ  نیا  نامسآ ، زا  ارم  نک  زیربل  .میآ  یم  وت  يوس  هب  راو  هرذ  رابغ ، نوچ 

.دنز یم  جوم  میاه  نایرش  رد  سونایقا  سونایقا  .موش  یم  يراج  هملک  هب  هملک 

.وت هب  دنمزاین  همه ، زا  زاین  یب  نک ؛ میاهر  هچ  ره  هک و  ره  زا 

.اپ ما ز  هداتفا  هک  ریگب  ارم  ِتسد 

يدابآ دوواد  هموصعم  ! / ادوبعم

يدابآ دوواد  هموصعم 

مدق .دناوت  یمن  ندید  مه  ار  بارـس  یتح  شربص ، یب  هتـسخ و  ياه  مشچ  هک  يا  هدنام  هار  زا  نوچ  هتفـشآ ؛ منادرگرـس و  ایادخ !
يولگ اهربا  .تسا  هدناشوپ  ار  منایصع  اپارـس  حور  یگدوهیب ، رابغ  تسا  يرمع  .دبای  یمن  يزیچ  دیاس و  یم  هجنپ  ار  كاخ  میاه ،

...یناراب هن  يدیشروخ ، هن  .دنراشف  یم  ار  منامسآ 
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، بش ره  دیاسرف و  یم  ناج  ار  وت  تینادحو  هداج  هک  يرفاسم  درد ، نیشن  هبارخ  ما ؛ وت  هشیمه  گنتلد  نم 

.دود یم  تسد  هب  سوناف  ار  تا  یگرزب  ياه  هچوک 

.یتلادع دیشروخ  وت  ار  هریت  نینچ  ییاهزور  ِدادیب  گرزب ! ناتس  داد  يا 

میاه هظحل  سوبع  هرهچ  رب  مراذـگب و  نیمز  تا  ینابرهم  يانـشآ  نیمزرـس  رد  ار  تبرغ  نیگنـس  راب  ات  هد  ما  يروبـص  اراـگدرورپ !
.دنیشنب وت  تمارکدنخبل 

ياه هلق  هب  میوجتـسج ، ياه  ماگ  درذگ ، یم  هک  هیناث  ره  دـبای و  الج  وت  مان  دای و  لالز  رد  ما ، هتفرگ  راگنز  دوجو  ات  نک  ما  يرای 
.دوش رت  کیدزن  تتوربج  ینارون 

.دفوکش یم  نامسآ  ياه  مشچ  رد  بش  ره  هک  تسوت  ررکم  لالج  زا  یغورف  ناشکهک ، ادوبعم !

.تا يراوتسا  ریذپان  لاوز  هولج  اه ، هوک  دنا و  هدرک  مایق  نیمز ، يدیحوت  بلق  زا  هک  دنا  وت  ییایربک  تماق  زا  يا  هولج  ناتخرد ،

ِنیئآ هب  .دـنا  هتـسکش  ار  مناج  ياه  هرجنپ  يدـیمون ، هزره  ياه  گنـس  هتفرگ و  میاه  لاب  زا  ار  یگدـنرپ  هانگ ، ياهریت  گرزب ! يا 
.مهاوخ یمن  ار  گرزب  هنوگ  نیا  یتراقح  هک  یناد  یم  وت  اما  منتشیوخ ؛ ریگنیمز  بادرم ،

هچوک سپ  رد  ار  سیلبا  منک و  سح  تقلخ ، ياهزور  نیتسخن  نوچ  ار  مندوب  ناـسنا  رورغ  هک  ربب  ییادـنلب  هب  ارم  ریگب و  ار  متـسد 
.مراذگب ماک  ان  هسوسو  کیرات  ياه 

« تنأ الا  هلا  ای ال  کناحبس  »

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / روضح ياه  هراتس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

میتشاذگ او  ادخ  هب  ار  شیوخ  راک  ام  »

میتشاکن لّکوت  مخت  ریغ  هب  لد  رد 

سب ادخ و  فطل  هب  تسام ، دیما  مشچ 

.میتشادن اّنمت  دیما و  وا ، ریغ  زو 

دسر ام  هب  هچ  نآ  دب ، کین و  ّرش و  ریخ و  زا 

« میتشاذگ ندرگ  هدرک و  لوبق  ناج  رب 
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نتساوخ هدودحم  زا  هک  تسا  هدش  هاتوک  ردق  نآ  نامسآ ، هب  ندیسر  يارب  میاه  تسد  دنراذگ و  یمن  او  دوخ  هب  ارم  اه ، یشوماخ 
.دور یمن  رتالاب  اه 

! دریگ یمن  ُرگ  یشوماخ  ياه  یهایس  نیا  زا  ییاهر  يارب  ما ، هرجنح  ارچ  هک  متریح  رد 

.شاب مریگتسد  اه ، شزغل  اه و  یکیرات  نیا  رد  راذگم و  او  مدوخ  هب  ارم  ناسک ! یب  سرداد  يا 
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.دنناوخ یم  ار  وت  كانزوس  يادـن  اب  مراپـس ؛ یم  شوگ  اهداب  هب  .دـننز  یم  تیادـص  دوخ ، نیگنـس  توکـس  رد  مرگن ؛ یم  هوک  هب 
.دیارس یم  ار  وت  دوخ ، نابز  هب  سک  ره  هک  اپرب  یتمایق  نآ ، ِرکب  توکس  رد  تساپ و  رب  ییوهایه  مراپس ؛ یم  شوگ  ار  تعیبط 

هب شومارف  وت ، دای  هن  هچ  ره  »

هب شوماخ  وت ، يایوگ  هن  هک  ره 

میروای یب  هک  زاس  ام  هراچ 

؟ میروآ يور  هک  هب  ینارب ، وت  رگ 

میدمآ اپ  رس و  یب  رگ  وت  شیپ 

« میدمآ ادخ  وت  دیما  هب  مه 

.دزوس یم  اه  یشومارف  كانزوس  ياه  هلعش  اه و  هرطاخ  یهایس  زا  منت ، كاخ 

.زاسم رهاظ  ریغ  هب  ار  مدرز  هرهچ  اشگم و  ار  میاهزار  یهلا !

.زیرب قشع  هراتس و  لغب  لغب  مرواب ، رد  ناسرب و  تروضح  ياه  هراتس  نماد  هب  ار  مهاتوک  ياه  تسد  یهلا !

.منک وگزاب  ات  دهد  یم  ملاجم  یگدنمرش  هن  تساهنآ و  نتفگ  يارای  ار  نابز  هن  میاه ؛ هتفگان  زا  رپ  یهلا !

.مشکب رس  ار  تروضح  مبایب و  ار  یلجت  روط  اه ، نابایب  نیا  رد  شاک 

، تا یناـبرهم  راوج  دـنیزگن و  يواـم  ریغ  لد ، هناـخناهن  رد  هک  هد  یناوت  سپ  .ار  ریغ  هن  مسانـشب ، ار  وت  هک  ما  هدـش  هدـیرفآ  یهلا !
.دوش هایس  ور  نیا  بیصن 

تا هناوید  قاشع  هب  یهلا  »

تا هنازرف  ناتافص  نونجم  هب 

قشع يابهص  رومخم  دایرف  هب 

قشع يارحص  هب  رس  هناوید  هب 

تسلا زور  ناشون  هنامیپ  هب 

تسم رایشوه و  نایوگ  حیبست  هب 
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دحا ّرس  هب  هللا ، وه  زار  هب 

دبا ات  لزا  ملع  ياناد  هب 

نایشرع دهاش  نیهب  دمحا  هب 
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نایشآ دنلب  سدق  ياقنع  هب 

هِد هار  ارم  تلصو  يوک  رد  هک 

« .هِد هام ، يا  ترهم  زا  نشور  ِلد 

اهرواب يور  اه ، ینادرگرس  هک  اجنآ  دسر ، یم  یماجنارـس  یب  ِنایاپ  هب  اه  هداج  مامت  دوش و  یم  هتـسب  اهرد  مامت  هک  اج  نآ  یهلا !
.میوج یم  ار  وت  دننکفا  یم  هیاس 

زاس رو  هلعش  ار  ما  هنیس  یهلا ! »

زاس روراب  ار  مرواب  مامت 

یهاوگ ار  میاه  هدرک  هک  ییوت 

« یهاوخ هک  یهار  نامه  هِد  مناشن 

داژن يدهم  دیما  / هناکانمیب

(1) هناکانمیب

داژن يدهم  دیما 

، تسا هتشاد  تتسود  لد  مامت  اب  هک  ار  يدیرم  درک و  یهاوخ  رفیک  تسا ، هتـشاد  رواب  ار  تا  يدنوادخ  هک  ار  يا  هدنب  ایآ  اهلا ! راب 
؟ دنار یهاوخ  ترد  زا 

هتخیرگ توفع  ناماد  هب  هک  ار  یهانپ  یب  تخاس و  یهاوخ  مورحم  تفطل  زا  تسا ، هتـسب  دـیما  تشیاشخب  هب  هک  ار  يراکهنگ  اـیآ 
؟ درک یهاوخ  ترهق  غیت  میلست  تسا ،

.ینک مدیما  ان  هک  تمرک  زا  اشاح  اشاح ،

تّزع و شیاتس  هب  هک  ار  ینابز  ایآ  درک ؟ یهاوخ  هایس  ور  تسا ، هداتفا  هدجس  هب  تتوربج  هاگـشیپ  رد  هک  ار  يا  هرهچ  ایآ  اهلا ! راب 
؟ دیرب یهاوخ  تسا ، هدیخرچ  ناهد  رد  تلالج 

؟ دیشک یهاوخ  دنب  هب  دندش ، یم  دنلب  وت  يارب  تا  ینابرهم  ياّنمت  هب  هک  ار  ییاه  تسد  ایآ 

؟ درک یهاوخ  ریجنز  دندش ، یم  تتدابع  راید  یهار  هناقاتشم  هک  ار  ییاه  مدق  ایآ 

هک ییاه  لد  رب  ایآ  درک ؟ یهاوخ  تبوقع  دـندش ، فیحن  راز و  هک  نادـنچ  دندیـشوک  یم  تا  يرادربنامرف  رد  هک  ار  ییاه  نت  ایآ 
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؟ داهن یهاوخ  باذع  غاد  دنا ، هدوب  وت  قشع  نما  هناخ 

! ینک متخب  هایس  هک  تمرک  زا  اشاح  اشاح ؛

مـشچ زا  ار  تشیاشخب  نشور  هرهچ  دـنبم و  دـنا ، هدـیتسرپ  ار  وت  اهنت  هک  نانآ  يور  هب  ار  تا  ینابرهم  رهـش  ياه  هزاورد  اـهلا ! راـب 
.ناشوپم نارظتنم  ناقاتشم و 
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قـشع هب  هک  ار  یلد  ینک و  التبم  نارجه  ّتلذ  هب  یتشاد ، شا  یمارگ  يدرک و  تا  ییاتکی  ياسانـش  هک  ار  یناج  هنوگچ  اـهلا ! راـب 
؟ ینازوسب تمشخ  شتآ  هب  يدز ، هرگ  دوخ 

يا و هدنشخب  زوسلد  يدنمتواخس و  هک  ما ، هدروآ  هانپ  وت  هب  دلسگ ، یم  مه  زا  ار  اه  ناج  دوپ  رات و  هک  تمـشخ  شتآ  زا  اهلا ! راب 
.ریذپ شزوپ  یشوپ و  هدرپ  تسد و  هریچ  يدنمناوت و  نابرهم ،

دوخ زا  ار  نامدرم  زیختـسر ، لوه  هک  زور  نآ  ینار ، یم  تهاگرد  زا  ار  نادب  یناوخ و  یم  دوخ  دزن  ار  ناکین  هک  زور  نآ  اهلا ! راب 
تتفوطع رهم و  هب  ...دور  یمن  یمتـس  سک  چیه  رب  هتبلا  دبای و  یم  دوخ  يور  شیپ  تسا ، هدرک  هچ  ره  هک  ره  دنک و  یم  دوخ  یب 

.نک مصالخ  شتآ  باذع  رشحم و  ییاوسر  زا  زور  نآ  رد  هک  دنگوس 

ییاضر هدیمح  / نم هاگ  هیکت 

ییاضر هدیمح 

ياه قفا  رد  دخرچ  یم  ممـشچ  .دناوخ  یم  زول  ردـصم  هب  ارم  نورد  زا  یـسک  اّما  موش ؛ یم  رترود  هظحل  هظحل  دیـشروخ  زا  یهلا !
.دیشروخ لابند  هب  تسد ، رود 

ات ار ، هنوگ  نیا  ینامسآ  مریگب  رپ  ریز  ات  مشاب  هتـشاد  ندوشگ  لاب  ناوت  شیوخ ، یب  هک  شیوخ  زا  يا  هبذج  هب  نک  ما  یهار  یهلا !
.تانئاک فقس  رب  مزودب  ار  میاه  مشچ  ات  كاخ ، هدوسرف  ياه  یمراط  رد  دچیپب  میادص 

.دنراب یم  منامشچ  تس ، یناراب  تخس  منامسآ  .تسا  هتفرگ  تدش  نم  رد  هورش  بش و 

شیوخ هتفرگ  شتآ  رارف  رب  ییوگ  مناریو ، قاـمعا  زا  شیوخ ، رد  منز  یم  جوم  مکچ ، یم  ورف  هرطق  هرطق  منک ، یم  دـنلب  ار  متـسد 
.مراب یم 

.ناهر او  میخژد  یکیرات  زا  ارم  هدشن ، رت  ظیلغ  بش ، ات  بایرد  ارم  ایادخ !

يالویه دوارت ، یم  منت  زا  گرم  يوب  .مزات  یم  غاد  ياه  نافوت  رد  نهاریپ  یب  يراوس  نوچ  .تسین  ادـیپ  تغیرد  یب  هنارک  رون ! يا 
دنزیر یم  هتخوس  تاملک  مناخرچ ، یم  ناهد  رد  رافغتـسا  هب  نابز  منیب ، یم  هدوشگ  ار  هبوت  ياهرد  دشک ، یم  هجنپ  مناج  رب  هانگ ،

.مناهد زا 

.مکانمیب قیاقد ، نیا  ياه  هزاورد  رب  نتفوک  زا  بر ! ای 
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.منک باریس  ار  مندوسرف  ماگ  نارسخ  نازخ و  رد  ياهریسم  رد  هدوهیب  اه  لاس  ِیگنشت  هک  نانچ  نآ  مهاوخ ؛ یم  رون 

وت رهم  راوتـسا  ِنوتـس  رب  زورما  هک  مناراـب  هدـنرپ و  یب  یلـصف  ما ؛ هتخود  مشچ  وـت  تبحم  ياـه  هچیرد  رب  هاـنگ ، همه  نیا  مغر  هـب 
.ما هدیچیپ 

.نک ما  ینامسآ  دریذپ ، یمن  ارم  كاخ  ما ، هدرک  اهر  كاخ  ياه  گر  رد  ار  مدایرف  زا  يزارف 

.دنعلبب ورف  شیوخ  رد  ارم  ات  دنا  هدوشگ  ناهد  تلفغ ، ياهراز  هروش  هک  نکم  اهر  ار  متسد  ایادخ !

.تسش دهاوخ  تاملظ ، ِیهوبنا  نیا  زا  ارم  ایرد  ایرد  تدای ، یهلا !

.نکن غیرد  نم  زا  ار  تا  ینابرهم  مدرگ ، یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  لابند  زونه 

نایمیکح تاداسلا  زانهم   / مالس نیرت  ینارون 

نایمیکح تاداسلا  زانهم 

ناوج ریپ و  ياه  هخاش  هک  دنام  یم  ار  ینافوت  مجاهت  بئاصم ، تعسو  ادوبعم ! هناگی  ءالَْبلا ؛ َمُظَع  یهِلا 

.دنشک یم  تنوشخ  هب  فاصم ، نیا  رد  ار  هدنلاب  ياه  هخاش  يدُرت  دسانش و  یمن  زگره  ار  ناتخرد 

.دزیخ یمرب  هدز  نازخ  ِناتخرد  مزیه  زا  هک  یشتآ  ینشور  هب  تسا ؛ نشور  ناگمه  رب  ام  درد  و  ءافَخلا ؛ َحَِرب  َو 

.دش هدیشک  نامنازرل  تماق  هدیسوپ و  ياه  هشیر  زا  هدرپ  زورما  و  ءآطِغلا ؛ َفَشَْکنا  َو 

.تشگ ناهنپ  فرب  زا  یناتسمز  ریز  هفوکش ، رطع  هناوج و  توارط  هب  دیما  و  ءآجَّرلا ؛ َعَطَْقنا  َو 

.داتفا ناممشچ  زا  کشا ، هرطق  ره  اب  هک  دمآ  کچوک  ام  هاگن  رد  ردق  نآ  نیمز  و  ضْرَْالا ؛ ِتَقاض  َو 

.درک غیرد  ام  زا  ار  شتمحر  ياه  هزیر  ساملا  نامسآ ، و  ءامَّسلا ؛ ِتَِعنُم  َو 

رد لد  قروز  هب  هتـسشن  ِداـمتعا  اـی  بش و  رد  يا  هدز  ناـفوت  یتـشک  ره  هاـگ  هیکت  وـت  ؛و  ءآـخَّرلا ِهَدِّشلا َو  ِیف  ُلَّوَـعُملا  َکـْیَلَع  َو  ... 
.ایرد حبص  شمارآ 

ْمُهَتَعاط اْنیَلَع  َتْضَرَف  َنیّذلَا  ِْرمَْالا  ِیلوا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

رب هک  نانآ  نک ؛ نامهیم  یتشهب  تاولـص  مالـس و  نیرت  ینارون  هب  ار  شنادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نم ! يادخ 
.تسا هارمه  زیخاتسر  هدیپس  ات  ار  ناج  ناشرما ، ِنداهن  مشچ 
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.دنک فیرعت  ار  ناشماقم  ام ، نهذ  ینادرگرس  يارب  دناوت  یم  تعاطا  حور  اهنت  و  ْمُهََتلِْزنَم ؛ َِکلِذب  انَْتفّرَع  َو 

نام هتـسب  راـک  زا  هرگ  يا ، هدرک  ررقم  دوخ  هک  يا  هناـگ  هدراـهچ  تیموصعم  هب  ار  وت  سپ  اـبیرَق ؛ ًـالِجاع  ًاـجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اـّنَع  ْجِّرَفَف 
.دنازیخرب مایق  مالک و  هب  ار  یتسه  نوکس  توکس و  هک  کیدزن  یشیاشگ  اشگب ؛

.نآ زا  رتمک  ای  یندز  مه  رب  کلپ  نازیم  هب  ْبَْرقَا ؛ َوُه  وَا  ِرَصَبلا  ِحْمَلَک 

اهریت و يوهایه  رد  دناسر و  دهاوخ  هتسب  دهع  هعمج  ات  ار  ام  هک  ینیئاپ  الاب و  نیا  نشور  هیاس  رد  تسرف  ورف  ار  ّتبحم  ناگتشرف  و 
! نادرگمرب كاخ  هب  ار  نامدایرف  وت  تسا ، هتفرگ  الاب  نامالا  ثوغلا و  عّرضت  هک  اه  گنرین 

تیافک ار  هناقـشاع  زاین  هچ  ره  وا  هک  دنک  روهظ  نآ  رد  دوعوم "  تلادع  ات "  درگن  یم  دیرگ و  یم  هک  ار  یناگدـید  بایرد  و  ... 
.درک دهاوخ 

یقلاخ یلع   / وت تمحر  هچیرد 

یقلاخ یلع 

.دنیب یمن  يرون  وت ، تمحر  هچیرد  زج  میاه  مشچ 

.مشک یم  ار  دیما  راب  هلوک  شیوخ ، هتسخ  هدرگ  رب 

هدـنب نم ! سَردایرف  يا  مرادـن ؛ ار  یکاپان  یتشز و  زا  یـصالخ  دـیما  هک  هدرک  مراـتفرگ  ناـنچ  تیـصعم ، توبکنع  ياهدـنب  یهلا !
.دناوخ یم  ار  وت  هدمآ ، گنت  هب  هانگ  زا  هک  ترادرک  تشز 

؟ مربب هانپ  هار  هروک  مادک  هب  ایادخ !

!؟ مشاب هدیشچن  ار  وت  تمعن  ات  منک  هدنسب  توق  مادک  هب 

« ِْکتَموکُح ْنِم  ُرارفلا  ُنِکُْمی  َو ال  « ؛ تسا نکمم  وت  زا  ییادج  رگم 

؟ درک ناوت  یم  هچ  تهاگن ، یب  هک  ما  هدنام  وت  فطل  ناریح  هناراودیما ، یهلا !

.میوج یم  ار  وت  دور ، یم  الاب  یلجت  ِتیاهن  نیا  ياتسار  رد  دواک و  یم  ار  دیشروخ  هب  ندیسر  ریسم  هک  يا  هرذ  نوچ 

؟ مشک یم  وت  هدارا  هب  سفن  یتقو  میوگن ، وت  زا  هنوگچ  قلطم ! تیاهن  يا 
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؟ دریگ یم  ماو  وت  زا  ار  مالک  هژاو  هژاو  نابز ، هک  ار  وت  مربن  مان  هنوگچ 

.تسا هتفرگ  انعم  وت  تدابع  يارب  مدوجو  هک  میاسن  وت  ِقشع  هاگدجس  رب  رس  هنوگچ 

منک و یم  زاب  ار  میاه  تسد  مدنب ؛ یم  نیغورد  یعدـم  ره  رب  ار  مدـیما  مشچ  مراپـس و  یم  وت  تمارک  يانـشور  هب  ار  دوخ  ایادـخ !
.مزاس یم  اهر  وت  ياهتنا  یب  توکلم  رد  ار  دوخ 

تـشز ياه  ساـبل  مرد  یم  نت  رب  .ار  دـیدرت  نیکرچ  هماـج  منک  یم  ادـج  ار ، تیـصعم  هدولآ  نهریپ  منک ، یم  ادـج  شیوخ  نت  زا 
.ار شیوشت 

يدابآ دوواد  هموصعم  / تمحر هنشت 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دنیشن یم  حیبست  هب  ار  تا  یگرزب  دناوخ و  یم  ار  وت  شیوخ  ررکم  ياه  سفن  رد  كاخ  دراب ، یم  ناراب 

.دنا هداتسیا  شیاتس  هب  ار  وت  یسدق  راونا  دنا و  هتخود  تهاگن  دیشروخ  هب  ار  ناش  یقرش  نامشچ  ناتخرد ،

ای .دننز  یم  ادص  ار  وت  هناقـشاع  یتسه ، تارذ  دنک و  یم  هدجـس  شتـسرپ ، هب  زور  هنابـش  ار  تا  ییایربک  روضح  شنیرفآ ، ایادخ !
.میادزب منیگنس  بلق  زا  ار  یتشز  تیصعم و  راگنز  ات  نک  مکمک  .ما  وت  ششخب  تمارک و  دنمزاین  میحر ! ای  ُنامحر 

.مزومایب زاورپ  ار  مناج  رارق  یب  هدنرپ  تا ، ینابرهم  نامسآ  رد  ات  زرمایب ، شخبب و  ارم 

.مروآ يور  تا  یتسود  هب  یسک ، یب  نابایب  نیا  رد  ات  نک  ما  يرای 

یم ار  وت  اهنت  ناشتایح  هظحل  هظحل  رد  ناـنآ  دـنا ؛ هشیدـنا  تفرعم و  ياـه  هچوک  ناـنکاس  وت ، ناگدـنیوج  ناـیاپ ! یب  نادواـج  يا 
ییوس روک  ات  هد  رارق  نانیا  هیاسمه  ارم  ایادخ ! تسوت ؛ تبحم  یبآ  ياه  هفرغ  ناش ، يدبا  هاگلزنم  هک  ینافراع  دننیب ؛ یم  دـنونش و 

.دوش راودیما  نشور ، يزور  ندیسر  هب  ملد ، کیرات  يایند  دنیشنب و  مهاگن  رد  ناشنامشچ  غارچ  زا 

، شرتسکاخ دوپ  رات و  زا  هک  دنام  یم  ار  هتخوس  ینیمزرس  وت  هب  ندیسر  ترسح  رد  مناج  تسوت و  تمحر  منبش  هنشت  منابل  ایادخ !
رد ارم  اراگدرورپ ! .تسین  يا  هناوج  چیه  شیور  راظتنا 
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! رافغ ای  .نک  زیر  هدنرپ  ار  ما  یلاخ  نامسآ  نک و  لزان  مراهب  یب  حور  رب  ار  تشیاشخب  ناراب  .راذگم  اهنت  ریوک ، نیا 

هداز هجاوخ  ءامسا  / يا هدناوخ  ارم 

هداز هجاوخ  ءامسا 

هاگ هب  تتراشب ، یپ  رد  یپ  هب  تفطل ، زیربل  هب  تتبوقع ، ياه  هدـعو  هب  تا ، ینابرهم  ياهتنا  یب  هب  اـهراب ؛ اـهراب و  يا ؛ هدـناوخ  ارم 
.تراذنا ِهاگ 

نیرت یقاب  هب  تتمظع ، ِياه  ندوب  راشرـس  هب  تیئاناوت ، ياه  ندرک  هبلغ  هب  تتمحر ، ياه  هیاس  هب  اـهراب ؛ اـهراب و  يا ؛ هدـناوخ  ارم 
؛ تا يراگدنام  ياه  هیاپ 

.يا هدناوخ  شیوس  هب  ارم  هک  یتّیدبا  هب  يا ، هدنارتسگ  ملاع  رد  هک  یتّیلزا  هب  اهراب ؛ اهراب و  يا ؛ هدناوخ  ارم 

هک ییادرف  مهاوخ ؛ یم  تلهم  ادرف  يارب  وت  زا  مخرچ و  یم  وت ، ياجر  هبذـج  راشرـس  زونه  نم  و  اـهراب ؛ اـهراب و  يا ؛ هدـناوخ  ارم 
! ...دیاش

یـصاعم ياه  تسد  هب  نینچ  نیا  تیاه ، یناـبرهم  ماـمت  اـب  رگا  شخبب  نم  رب  نیرت ! ناـبرهم  اـما  اـهراب ؛ اـهراب و  ما ؛ هدـناوخ  ار  وت 
.ما هتخیوآ 

مه زاب  رگا  شخبب  نم  رب  ما ، هتشادن  رب  یتباجا  ماگ  تیاه ، ینابرهم  ِنامگ  رد  نم  اهراب و  اهراب و  يا  هدناوخ  ارم  رگا  شخبب  نم  رب 
! ...مهاوخ یم  تلهُم 

ییاضر ناراب  / ناسحا مسر  هب 

ییاضر ناراب 

! ایادخ

.ما هدروآ  يور  وت  هاگرد  هب  خلت ، هنامز  زا  هتسخ 

.هانگ ِینیگنس  زا  دنراسمرش  میاه  هناش 
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! ْوفَعلا اَذ  ای 

؛ يا هدوشگ  میور  هب  هبوت  ياهرد  ناسحا ، ِمسر  هب  هک  ییوت 

! راذگم او  نتشیوخ  هب  تسین ، یسردایرف  هانپ و  وت  زج  هک  ار  نآ 

! دورْطَم ِّلُک  َأَْجلَم  ای 

! تسا نادرگرس  شیوخ  ِنایصع  لهج و  ياه  نابایب  رد  هک  يا  هدشمگ  زا  ریگ  تسد 

! دنادرگ يور  وت  زا  يدنوادخ و  وت  هک  ار  نآ  شخبب 

! تفگ تخساپ  ینمشد  هب  وا و  اب  يدرک  یتسود  هک  نآ 

ییالک هموصعم  شیاین / حبص 

ییالک هموصعم 

.تسا راشرس  تناسحا  ياه  هنیجنگ  هک  تسوت ؛ ِصوصخم  شیاتس 

.يدرک متاقولخم  فرشا  يداد و  ناشن  ام  هب  ار  میقتسملا  طارص  وت  هک  منک  یم  يراج  نابز  رب  ار  وت  ِيانث  دمح و 

.مشاب وت  ِنارک  یب  ِفطل  نیا  قیال  ات  نک  ما  يرای  تسا ؛ يدبا  تتمارک  ِيدنمهوکش 

.نک اّفصم  تیارآ  لد  راونا  اب  ار  ملد  هنییآ  یکاپ ! رسارس  يا 

.نک ینشور  تباِجا و  ِحبص  نیرق  ار  مزاین  ِدنلب  ياه  بش  ییابیز ! تمظع و  همه  يا 

! بویعلا راتس  ای  ناشوپب ؛ تتمارک  هدید  اب  ار  ما  ییاوسر 

! سودق ای  حوبس  ای  مناوخ ! یم  ار  وت  تا  ینامسآ  ياه  مان  اب 

.ما هتخود  وت  ِهاگرد  رب  مشچ  تسا  يرید 

! میاعد ینک  تباِجا  ات  ار  وت  مناوخب  یتفگ 

.زور همه  زا  رترارق  یب  رترابکشا و  راب ، ره  زا  رت  هدنزوس  مناوخ ؛ یم 

.میآ رد  زاورپ  هب  تروضح  ِياوه  رد  مریگ و  ناج  وت  رکذ  اب  ات  ار  تروضح  ِرصق  مبلق  رد  نک  انب  ار و  تتمحر  ِعاعش  نم  رب  ناباتب 
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جوم نیا  نک و  تتمحر  زیربل  ار  نازرل  ياه  تسد  نیا  ناسرب ، تفطل  ِيایرد  هب  ار  زیچان  هرطق  نیا 

.ناسرب تتافتلا  ِلحاس  هب  ار  نادرگرس 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / ییاهنت راصح  رد 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

.یشخب دیما  ار  ما  يدیما  ان  ات  مراذگ  یم  تتمارک  نماد  رب  رس  دولآ ، کشا  یهاگن  اب  .منامیشپ  میاه  هدرک  زا  هشیمه  نوچ  ایادخ ؛

.درابب هک  تتمحر  ناراب  وت و  تبحم  راس  هیاس  جاتحم  مجاتحم ؛ شنیرفآ و  هنیزبس  یگزات  هب  زبس ؛ ما و  هزات  یهلا ،

زا زیربل  یناماد  رد  مبای و  رد  ار  تدابع  ياهتنم  ات  رادرب  مراـت  هریت و  شرگن  زا  هدرپ  هایـس ، کـیرات و  ياـه  بش  همین  رد  ادـنوادخ !
.مهد یهاوگ  وت  یناگی  هب  قشع ،

فصو هک  ینآ  زا  رت  گرزب  هک  مناد  یم  بوخ  مدنب و  یم  مایق  رون ، رد  یناذا  هب  ما و  هدرک  وضو  نشور  يا  هشیدنا  هب  انیرفآ ! رهم 
.ما چیه  وت  یب  هک  ارچ  منک ؛ یم  هدنز  مشخب و  یم  ناج  ندوب ، وت  اب  رد  ار  ما  یتسه  هظحل  هظحل  سپ  يوش ؛

.يوش افوکش  نم  رد  وت  ات  راهب  يوس  تمس و  هب  مدوشگ  يا  هرجنپ  مهاگن ، یبآ  قفا  زا  ادنوادخ !

هداز یقت  هبیط  / هدنرپ

هداز یقت  هبیط 

؟ تسا نم  هتسکش  ياه  لاب  زا  رت  یمخز  محور ، هک  موش  هدنرپ  وت  تفوطع  نامسآ  هب  ور  تسد ، مادک  اب  اراگدرورپ !

يروش هک  دـنزادنا  یم  هار  هب  يا  همهمه  تعیبـط  شوـگ  رد  ناگدـنرپ  هناقـشاع  ياوـجن  مزیخ ، یمرب  باوـخ  زا  هک  حبـص  زور  ره 
.دناود یم  نم  رد  هرابود 

! یتسه قلاخ  يا 

! هدب دنویپ  تناذا  حور  نینط  هب  ار  محور  ریذپب ، ار  مزاین  ياوجن 

.اتکی قلاخ  يا  متسرپ  یم  ار  وت  هشیمه ، زا  رت  نوزفا 
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ییالک هموصعم  دیما / هچیرد 

ییالک هموصعم 

.مهاوخ یم  ندوشگ  لاب  يارب  يا  هچیرد  ما ، ینادنز  مسفَن  ِسفق  رد  یهلا !

.مَشاب وت  ِحلاص  دبع  منک و  افو  متناما  دهع  هب  ات  نک  ما  يرای 

.ناوخب مقاتشم  ِهاگن  زا  ار  معرضت  جوا  نک و  يراج  مزاین  تشد  رد  ار  تتمحر  میسن 

.تسرف دورد  شکاپ  لآ  دمحم و  رب  انابرهم !

.مزود یم  دیما  مشچ  وت  ِيوس  هب  تهاگرد  ِنابوخ  نابرقم و  مامت  هچیرد  زا 

.نک راشرس  تیالاو  ِتمحر  زا  ار  مدنمزاین  ِياه  تسد 

! ایادخ

.نیمحارلا محرا  ای  ینم ؟ هاگ  هیکت  وت  هک  مورب  تهاگرد  زا  دیُما  ان  هنوگچ 

.منک یط  ار  تلفغ  کیرات  ياه  هار  هروک  ات  نک  ما  يرای  اتمه ! یب  ِقلاخ  يا 

.َمبای ییاهر  نایصع ، یهاوخ و  دوخ  ياهریجنز  زا  ات  ریگب  ار  متسد 

.منک رتسکاخ  منازوسب و  هبوت  ِياه  هلعش  رد  ار  هتسخ  ِناج  نیا  مریگب و  هلصاف  سفن ، ياه  یکیرات  زا  ات  نک ؛ میرای 

.مَنزب دایرف  ار  وت  ات  دشخب  یم  هرابود  یقوش  نم  هب  تروضح  رطع  ادوبعم !

« ٌءافِش ُهُرْکِذ  ٌءاوَد َو  ُهُمْسا  ِنَم  ای  »

.دشخب یم  مایتلا  ار  دنمدرد  حورجم و  ِياه  لد  ترکِذ ، دَنایور و  یم  يراگتسر  دیُما و  لگ  اهدرد ، ریوک  رب  تمان 

.هتسارآ صالخا  رهوگ  اب  ار  ملامعا  نک و  نامیا  ِياه  هناوج  زا  ُرپ  ار  ما  هشیدنا  ِگرب  گرب 

.رادم اور  نم  رب  ار  تمشخ  رذگرد و  میاهاطخ  زا  منَز ، یم  گنچ  تتمحر  ِنامسیر  هب  اراگدرورپ !

.مَناسر یم  شمارآ  هب  انبر  ِياون  اب  ار  مرارق  یب  ناج  تسوت ؛ ِدای  رد  شمارآ ، ایادخ !

.نک دوخ  هتفیش  ار  مقاتشم  ِناج  رادزاب و  اه  سوه  ِضبن  رد  ندیپت  زا  ار  مبلق 
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يدیهش هموصعم  / مخز مهرم 

يدیهش هموصعم 

.دپت یم  وت ، ِدای  هب  هظحل  ره  مبلق  تسا و  دنلب  وت  ِيدبا  ِهاگرد  هب  هشیمه  نم  ِزاین  ِياه  تسد  یهلا !

.موش اه  نامسآ  ِراپسهر  ات  نک  تقشع  ِيوک  ِرفاسم  ار  ملد  سپ  دورس ؛ مناوتن  ار  وت  ایادخ !

.دنتسه وت  يابیز  ياه  مان  اه ، هژاو  نیرتهب  هک  منک  تیادص  ابیز  مان  نیمادک  اب 

یمارگ زیزع و  ارم  هرابود  یـسک  هچ  ءاشت -  ْنَم  ّزُعت  نم  ای  وت -  زج  دناشوپ ، یم  منت  رب  يراوخ  سابل  هانگ ، رابغ  هک  هاگ  نآ  زیزع !
!؟ درک دناوت 

نما هانپ  يا  ما ، هدروآ  هانپ  وت  هب  نم  هک  نارم ؛ تا  ینابرهم  هاگرد  زا  ارم  ناشوپب و  ار  میاهاطخ  راذگب و  مهرم  ملد  مخز  رب  ایادـخ !
! هانپ نیرت  نما  و 

يرهوج تاداس  بنیز  / دیما هرجنپ 

يرهوج تاداس  بنیز 

.مروایب نابز  رب  ار  وت  مان  یتح  هک  منآ  زا  رتزجاع  هک  یلاح  رد  منک ، تساوخرد  وت  زا  هنوگچ  اراگدرورپ !

هب ارم  يا  هظحل  نک و  ملوبق  سپ  میاس ، یم  وت  هاگرد  هب  زجع  یناـشیپ  تمارک ! فطل و  باـب  يا  اـما  دـنا ؛ هدـنار  مدوخ  زا  ملاـمعا 
! راذگم او  مدوخ 

لابند هب  راوریجنز  هک  ییاه  تمعن  يارب  تیابیز ، ياه  نامسآ  يارب  وت ؛ ياهتنا  یب  فطل  همه  نآ  زا  ار  وت  میوگ  یم  ساپس  ایادخ !
.دوب میهاوخن  نآ  شرامش  هب  رداق  هاگ  چیه  دنیآ و  یم  مه 

هک تفطل  هب  هتفرگ ، راگنز  ياه  بلق  زا  هبوت  نتفریذپ  شخب  تذل  هظحل  هب  دـهد ، یم  شزاون  ار  حور  هک  تشـشخب  ياه  هرفـس  هب 
یـشاب و اریذـپ  تهاگرد  هب  ار -  ریقح  هدـنب  نیا  ارم -  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نادواـج ، تسا و  یلزا  هک  تدوجو  هب  تساـهتنا و  یب 

.یشخبب ار  ما  هبوت 

هرهب تقیقح ، باتملاع  رون  زا  ارم  يدنبب و  مبلق  يدـیماان  سأی و  ياه  هنزور  يور  هب  ار  تدـیما  ياه  هرجنپ  مهاوخ  یم  وت  زا  یهلا !
.ینک دنم 

ره زا  دناهرب و  یـصاعم  یمامت  زا  ارم  تتبحم ، فطل و  زا  یمیـسن  ات  نک  کمک  .مشاب  وت  صلاخ  هدنب  مناوتب  ات  نک  مکمک  ایادخ !
.دنک مرود  يدیلپ  هنوگ 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

يداب تهزن   / زامن زج  هب  تسین  یهار 

يداب تهزن 

اه هعمج  بورغ  هناهب  یب  ياه  یگنتلد  موجه  رد 

انشآ چیه  ياپ  در  نودب  ياهریسم  یگتشگ  مگ  رد 

تنایخ گنس  هب  هدروخ  كرت  ياه  لد  ماج  یگدیرپ  بل  رد 

تسب نب  ياه  هچوک  دولآ  سأی  ییاهنت  تشحو  رد 

تسود هناخ  یناشن  نودب  ياه  همان  تشگزاب  رد 

باوج یب  ياه  یهار  ود  رس  رب  ندنام  يانگنت  رارطضا  رد 

ناهنپ یهانگ  اب  هتخیمآ  حور  باذع  رد 

! زامن زج  مرادن  یهانپ 

؟ ادخ هداشگ  ناتسد  رد  شیوخ  ندرک  اهر  زج  لد ، یگتخیر  ورف  ياه  هظحل  مایتلا  يارب  دسانشب ، یهار  هک  تسه  یسک  ایآ 

.دنک نیریش  ار  تماک  زامن ، تاملک  رد  هک  يروهط  بارش  رگم  دنک ؛ دوخیب  دوخ  زا  ارم  هک  يرغاس  تسین 

.دزادنا یم  نینط  لد  ياه  هناریو  رب  زامن  رد  هک  یتبحم  همزمز  زج  دناسرب ، ناماس  هب  ار  لد  یناشیرپ  هک  يرعش  تسین 
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، دوش رـضاح  شیوخ  داعیم  رب  زور  ره  دنامب و  شیوخ  يافو  دهع و  رب  هک  يرای  دوبن  ما ؛ هدومزآ  ار  هنیرید  ياه  یگدادلد  همه  نم 
.دیوگ یم  نخس  نم  اب  تسلا  دهع  زا  زامن  رد  زور  ره  هک  یتسود  نآ  رگم 

رد هک  ینمیا  هار  نآ  زج  دورن ، اطخ  دزغلن و  میاپ  نآ  رب  هک  یمیقتسم  طارص  دوبن  ؛ ما هتشاذگ  اپ  ریز  دوب ، هاگرذگ  هار و  هچ  ره  نم 
.دناشک یم  ما  هدشمگ  رهش  نامرآ  شمارآ و  يوس  هب  ارم  زامن ،

ياه فرب  نمهب  نوچ  هک  يریپ  راب  ینیگنـس  زج  دوش ، یمن  بیـصن  يزیچ  هیالگ  رپ  ياه  هیوگاو  هدوهیب و  ياـه  ندز  هسرپ  نیا  زا 
مالس باتفآ  هب  يریپ و  نارود  تاداع  ياهفرب  نیگمهس  هدوت  ریززا  ندیشک  رـس  هاگ ، نآ  دزادنا و  یم  هیاس  تدوجو  رب  رگنایـصع 

.تسا هدنامن  یتقو  رگید  نآ ، لصو  يارب  هک  دوش  یم  ینتفاین  تسد  يوزرآ  نوچ  ندرک ،

.راهب لگ و  نایم  طابترا  نوچ  تسا ، یتبسن  یناوج  اب  ار  زامن 

ره زا  یلاخ  شا  یگدـنز  غاب  يریپ  ناتـسمز  رد  دـنکن ، زبس  شدوجو  هچغاب  رد  ار  دوخ  زامن  لاهن  شا ، یناوج  راـهب  رد  یـسک  رگا 
.دوب دهاوخ  يزامن  تاجانم و 

.مینک افوکش  زامن ، هب  ار  نام  یناوج  هتشذگن ، تقو  ات 

ییاضر هدیمح  / شیاین همزمز  يادص 

ییاضر هدیمح 

؟ مدوبعم اب  ییور  ایور  قوش  زا  دتسیا  یم  مبلق  دنپت و  یم  میاه  هتخای  هک  دنا  هدناوخ  ارف  تسد  الاب  نامسآ  نیمادک  هب  ارم 

؟ دهد یم  یشیوخ  یب  لالز  تسدکی و  نامسآ  رد  زاورپ  تأرج  ار  میاه  لاب  هک  تسا  توعد  مادک  ینامسآ  ِيادص 

نوچ ار  میاـه  مشچ  دـنک  یم  بذـج  هک  یقلطم  تینارون  یکاـپ و  يوربور  ما  هداتـسیا  هاـنگ ، همه  نیا  راـبغ  زا  هتـسش  ور  تسد و 
.دننک هبرجت  ار  ندیسر  ات  دنبوک  یم  راوید  رد و  رب  وس ، ره  زا  يرون  اب  هک  نادرگرس  ییاه  هناورپ 

مراذگ و یم  كاخ  رب  رـس  ار  ما  یگدنب  ما و  یگدـنب  رادـم  رب  دـنخرچ  یم  تاملک ، مامت  گرزب ؛ تسا و  کیدزن  ادـخ  ربکا -  هللا 
.مزیر یم  کشا  میاس و  یم  رهُم  يدرس  رب  یناشیپ 

.تسا نم  یناریح  ریوصت  میوربور ، هنیئآ  رازه  وس ، ره  زا 
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.دیشروخ ات  تس  ینزور  لابند  هب  منامشچ  هن  دندرگ و  یم  هدوهیب  میاه  ماگ  هن  رگید 

زا ییاوه  رد  دـنوش  یم  زاب  ما  یگدـنب  ياه  لاب  دـنچیپ و  یم  میاپ  رب  ندیـسر  ياـه  هار  دـنز و  یم  سفن  سفن  میوربور  دیـشروخ ،
.رون سنج 

.دوبن دوب و  همه  اب  دوبعم ، اب  میوگ  یم  نخس 

.دننک رون  رسارس  ارم  ات  ناگراتس ، دزیرب  ورف  ناش  يدوگ  رد  ات  منک  یم  دنلب  ار  مناتسد 

«. هنسح ایندلا  یف  انتآ  اّنبر  »

.نم هب  نم  زا  تسا  رت  کیدزن  هک  ییادخ  زاورپ و  هدامآ  یحور  مجنگ ، یمن  یکاخ  دبلاک  رد 

.دنک یم  يراسکاخ  هب  رارقا  مدوجو  مامت  .مشاب  هدرکن  كرد  ار  ما  یگدنب  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  یب  .منز  یمن  یکلپ  منیشن ؛ یم 

.مسرب هچ  ره  هب  ات  ما  هدیرب  هچره  زا  منک  یم  سح 

.شقلطم رون  زیخ  جوم  رد  منک  یم  باریس  ار  منامیا  شطع  .دیشروخ  ات  تسا  هدیشک  دق  میوربور  رون ، زا  ینابدرن 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  »

يوب مسفن  ما ، هتـشگرب  نشور  يرادید  زا  رابکبـس  كاخ ، زا  هدنک  لد  دـسر ، یم  نامـسآ  هب  مرـس  .میاشگ  یم  لاب  ار  ما  یلابکبس 
.تسا هتفرگ  راهب 

.زامن ره  رد  دوبعم ، اب  ار  مشیاین  همزمز  يادص  دنریگب  لاب  رب  نامسآ  ات  کئالم  رگید ، راب  ات  مرظتنم 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / هناقشاع هلمج  راهچ  نیا 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

.دکرت یم  ملد  هک  میوگن  تربارب  رد  مه  ار  هناقشاع  هلمج  راهچ  نیا 

يوهایه زا  غراف  لد  اجک  هن ، رگ  و  ار ؛ هوکـش  رـسارس  ياـه  هظحل  نیا  يا ؛ هدیـشخب  اـم  هب  ار  نشور  قیاـقد  نیا  هک  دـش  بوخ  هچ 
؟ درک یم  همزمز  ار  قوش  ياه  هلمج  نیا  دینابسچ و  یم  وت  دای  حیرض  هب  ار  شتروص  راگزور ، يرتسکاخ 
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؛» نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  »

یتشهب هناخ  هب  نتشگ  رب  يارب  اّوح  مدآ و  هبش  ره  نیریش و  باوخ  لثم  تاظحل ؛ نیا  دنام  یم  رعش  لثم  تسا ، فیطل  هچ  نک ، هاگن 
! ناش

.میشاب وت » اب   » ياه هظحل  نامهم  مینیشنب و  وت  تیاهن  یب  روضح  يوربور  میناوت  یم  نامتراقح  همه  اب  ام  نیبب !

تسد یشاب ، هتساوخ  تدوخ  وت  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دراد ؛ اج  میرادن  رب  وت  رکش  هدجس  زا  رس  رمع ، مامت  رگا  تبهوم ، نیمه  يارب 
.میوش هزات  مییوشب و  تاعکر  نیا  لالُز  رد  یلد  مییایب و  وت  هاگن  ترایز  هب  زور ، رد  هبترم  جنپ  مک 

يارب دوش  یم  مولعم  .تسا  نیگنر  تاظحل  نیمه  زا  لاؤس  نیلوا  میوگ ؛ یم  ار  باسح  زور  وت ، اـب  تاـقالم  زور  رد  تسین  دوخ  یب 
.يا هدرک  زاب  رگید  یباسح  تاظحل ، نیا 

زا رپ  ناشناوناز ، هرطاخ  هک  یناسک  دندایز  هن ، رگ  و  درادـن ؛ امرگ  رون و  همه  نیا  يدوجـس  عوکر و  ره  هک  مناد  یم  مه  ار  نیا  اّما 
هدنام رون  يا  هّرذ  زا  یلاخ  ناشراتسد  هیشاح  اّما  تسا ، هدوب  هاگ  هدجس  نیشنمه  اه  لاس  اه و  تعاس  ناشیناشیپ  ینالوط و  تاعکر 

.تسا

.یشاب هداتسیان  باتفآ  هب  تشپ  هک  دنهد  یم  رون  یطرش  هب  تاملک ، تاکرح و  نیا  یناد ، یم  رخآ 

.يا هتشاذگ  یطورش  طرش و  ترادید  يارب  وت  ًامتح 

.دشاب تمعن  همه  نیا  ِناوخ  نامهم  دناوت  یمن  یسک  ره  کش  یب 

.دزادنا یمن  لد  هرطاخ  دای و  هب  ار  وت  يوب  گنر و  هک  يزیچ  ره  زا  يرود  وت و  هب  یکیدزن 

! میرک يا  نک  مامت  ار  مرک  ایب و 

ییاضر هدیمح  / كاخ زا  هدنک  لد 

ییاضر هدیمح 

هرانم زا  انـشآ  ییادص  دنک ؛ یم  مدوخ  یب  دوخ  زا  کیدزن ، یتشهب  يوب  .دسر  یم  نامـسآ  هب  مرـس  .موش  یم  دنلب  اپ  تشگنا  يور 
.اه هتسدلگ  اه و 

.دیشروخ زا  راشرس  يریسم  رد  ندیسر  زا  زیربل  ییاوه  دنوش ، یم  رتدنت  مروبع  ياه  ماگ 
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هولصلا یلع  یح 

.دوکر زا  دناکت  یم  ار  كاخ  کئالم ، ياه  لاب  يوب 

.نتفکش هظحل  نیرت  کیدزن  هب  ندیسر  يارب  ار  رود  ياه  نامسآ  دنواک  یم  منامشچ 

رد دچیپ  یم  هک  ار  کئالم  زاوآ  زج  دنونش  یم  میاه  شوگ  هن  ار ، نامسآ  تمـس  هب  هدوشگ  ياه  هچیرد  زج  دننیب  یم  منامـشچ  هن 
اب تفگـش ؛ يا  هظحل  هب  ندیـسر  يارب  ار  مدوجو  مامت  دروآ  یم  ناجیه  هب  ار و  میاـه  هتخاـی  ماـمت  دـنک  یم  دوخیب  هک  یناذا  نینط 

.هوکش

یم میاه  گر  رد  هک  ار  ینوخ  دناشوج  یم  دشوج و  یم  هک  یفطل  يراج  ياه  همـشچ  رـس  هب  ارم  دشک  یم  هک  تسا  هبذج  مادک 
؟ ار منت  مامت  دراد  یم  او  نیریش  ناجیه  هب  دنود و 

.میاس یم  هدجس  رب  رس  عضاوت ، هب  شربارب  رد  ار  ما  يراسکاخ  هک  يا  هدننیرفآ  تمظع  ربارب  رد  متفا  یم  كاخ  هب 

« هدمحب یلعألا و  یبر  ناحبس  »

.تسین وا  زا  رت  گرزب  و 

.مشیدنا یمن  دیشروخ  هب  زج  ندیسر ، ریسم  رد  ياپ  تاقّلعت ، زا  هتشذگ  كاخ ، زا  هدنک  لد 

ياـه هخاـش  زا  دـسر ، یم  نامـسآ  هب  متـسد  مزیر ، یم  ورف  شیوخ  رد  هّکت  هّکت  دوبن ، دوب و  زا  هدـنک  لد  دوـبعم ، ربارب  رد  هداتـسیا 
.دود یم  میاه  هتخای  رد  رون  يوب  منیچ ، یم  دیشروخ 

! نت دنب  زا  موشن  اهر  تسا  خلت  هچ  تسا ! لاحم  هک  ادخ  زا  میریگن  باوج  رگا  تسا  خلت  هچ  و 

.مروایب دای  هب  ار  تا  یگرزب  ات  مور  یم  عوکر  هب  ار  ما  یگدنب  ما ، هداتسیا  زامن  هب  ادوبعم !

ياه بش  اهزور و  یگتسویپ  زا  ارم  نک ، اهر  شیوخ  زا  ارم  منزب ، یناشیپ  رب  يرهم  ار  ما  يراسکاخ  یگدنب و  ات  متفا  یم  هدجـس  هب 
.دیشروخ همشچ  زا  نک  مباریس  روعش ، همشچ  رس  هب  رون ، هب  ناسرب  يدامتم ،

هداز یقت  هبیط  / انبر ياه  همشچ 

هداز یقت  هبیط 

.دیآ یم  رد  تکرح  هب  حور ، يوپاکت  زا  تمسج  ینک ، یم  رب  شیوخ  هتفخ  ِكاخ  زا  حور 

.ینک یم  زاب  هلبق  تمس  هب  ار  تا  هداجس 
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.يوش یم  کیدزن  جارعم  هب  هرذ  هرذ 
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.تسا يراج  تتاملک  حور  رد  رون  سفن ، سفن 

.دندنب یم  تماق  وت ، تماق  دق  هب  کئالم 

.دور یمن  نوریب  تدوجو  زا  يا  هظحل  دوبعم ، هب  ندیسر  ياوه 

.ینک یم  مخ  رمک  شروضح ، هاگشیپ  رد  يور و  یم  عوکر  هب 

.ینک یم  كرد  ار  وا  اب  هظحل  نیرت  کیدزن  يور و  یم  هدجس  هب 

.یهد یم  يوشتسش  ...انَّبر » انَّبر   » ياه همشچ  رد  ار  شیوخ  ياه  مشچ 

.یسر یم  زاورپ  هظحل  هب  حور ، کی  یکبس  هب  نونکا 

.دوش یم  تا  یگدنز  هظحل  نیرت  هوکش  اب  نیرت و  گرزب  لاصو ،

.دبای یم  نایرج  تزامن  رد  رون ، يدنویپ و  یم  رون  هب  وت 

.تیارب دنراد  یمرب  اعد  هب  تسد  ناگتشرف ،

يرهوج تاداس  ابیکش  / لد زاورپ 

يرهوج تاداس  ابیکش 

.دوش منامشچ  نیشن  هناخ  هراتس ، ییانشور  ات  مناکتب ، نامسآ  نماد  رد  ردق  نآ  ار  مرواب  ياه  هخاش  مراد  تسود 

.منک قیاقش  هنوپ و  رطع  زا  رطعم  ار  ما  هداجس  مراد  تسود 

ار نیمز  هک  ارچ  مریگ ؛ رارق  اـه  نامـسآ  شوغآ  رد  دـشابن و  ناـیم  رد  يدوخ »  » رگید هک  موش ، رود  دوخ  زا  ردـق  نآ  مراد  تسود 
.منیب یم  کچوک  منتسیز  يارب 

دنم هرهب  یهلا  ضیف  زا  مدـنبب و  تماق  نابرقم ، ناحلاص و  ِفوفـص  رد  ات  دـنناسرب  تشهب  عیفر  ياه  غاب  هب  ارم  میاه  لاب  مهاوخ  یم 
.موش

تسد اب  مهاوخ  یم  ما و  هتسیز  هرطق  ما و  هدوب  هرطق  هشیمه  نم  ددنویپب ! ایرد  هب  زیچان  يا  هرطق  هک  ینامز  تسا ، دنمهوکش  ردقچ 
.منک وگتفگ  دوبعم  اب  مالک ، نیرتابیز  اب  مناوخب و  زامن  مهاوخ  یم  اجنآ  .مناسرب  ایرد  هب  ار  دوخ  زاین ، ياه 

.تسا توکلم  ياه  هزاورد  تمس  هب  لد  زاورپ  زامن ، ... 
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.دنریسا بش  مهوت  رد  هک  ییاهرواب  یکیرات  رب  مباتب  موش و  ینارون  مریگب ، رون  زامن ، زا  مهاوخ  یم 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یهلا لاثم  یب  لامج  هنییآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هدرپ  » ِسپ زا  دنوادخ » نیتسار  هدعو   » ات دنتخود  مشچ  رارـسا  نوناک  هب  تانیاک  دـندیخرچ و  شیوخ  رد  اه  ناشکهک  لاس ، نایلاس 
لاـمج هک  يا  هدرپ  ِسپ  زا  دوـب ، هتفهن  دوـخ  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  تـقلخ  رارـسا  هـک  يا  هدرپ  سپ  زا  دزاـس ؛ ناـیامن  خُر  تـبیغ »

.درک یم  تظفاحم  دنوادخ -  نیتسار  هدعو  زور  نیسپاو -  زور  ات  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  يوفطصم  »

نیرتابیز ییافوکش  رظتنم  شنیرفآ ، راهب  رد  هک  یعیبر  دندیرفآ ؛ ار  لوالا » عیبر   » يابیز ِمالک » ، » اه هملک  دندش و  هملک » » اه « فرح »
! دوب هلآ » هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ، » دنوادخ لاثم  یب  لامج  هنییآ 

زا شرع ، ات  شرف  زا  باتفآ ، ات  بآ  زا  تقلخ ؛ ياه  ییابیز  مامت  هنییآ  تسا ؛ ملاـع  ياـه  یبوخ  ماـمت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
.كالفا ات  كاخ 

! توالت ات  هبطخ  زا  یهارمه ، ات  تحیصن  زا  دوردب ، ات  دورد  زا  تسا ؛ فرگش  ياه  مالک  مامت  هچابید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

ات نانیـشن  كاخ  اب  یهارمه  زا  ناریپ ، زا  ییوجلد  ات  نامیتی  اب  ییاون  مه  زا  تسا ؛ بدا  ماـمت  قادـصم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
تداهـش داهج و  نادـیم  درم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .نانیکـسم  اب  یلدـمه  ات  نانمؤم  اب  یگیاسمه  زا  ناـگدرب ، اـب  ییاوآ  مه 

.حتف ینیریش  ات  ترجه  یخلت  زا  نینح ! قدنخ و  ات  دحا  ردب و  زا  تسا ؛
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دمحم زج  درکدهاوخ ؛ شیوخوحم  ار  یتسهرسارس  هک  دشاب  يراهبدولوم  تسناوت  یم  یسک  هچ 

؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص 

شیاتـس نینچ  ار  شیوخ  بیبح  دنوادخ ، هک  نیا  هن  رگم  یهلا ؟ رهق  هنییآ  مه  دـشاب و  یلزا  رهم  نوناک  مه  تسناوت  یم  یـسک  هچ 
: دنک

« ْمُهَْنَیب ُءاَمَحُر  راّفُکلا ، یَلَع  ُءاّدِشَا  ُهَعَم  َنیذَّلَا  هّللا ، ُلوسَر  ٌدّمحم  »

رب ناشخرد  يدـیراورم  نوچمه  شکرابم  مان  هک  يزورون  رد  نتفکـش  و  عیبر »  » هناراهب رد  روضح  يارب  وا  زا  رتراوازـس  یـسک  هچ 
!؟ تسارآ دهاوخ  تاولص »  » رطع اب  ار  نامسآ  ياه  هچوک  دیشخرد و  دهاوخ  تشهب  ردرس 

!؟ یگتسراو يارب  تما  تیبرت  یمدآ و  ياه  یتساران  حالصا  يارب  وا ، زا  رتراوازس  یسک  هچ 

هللا یلص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  ترضح  توبن ،»  » يدبا یلزا و  راهب  شنیرفآ  يارب  يا  هناهب  ار  عیبر »  » راهب هلالج ،» ّلج   » دنوادخ ایوگ 
هـسلخ رد  ار  یتسه  مامت  هک  یتاملک  دروآ ؛ دـیدپ  تاملک  شنیرفآ  رد  فرگـش  یهوکـش  ات  داد  رارق  نییبنلا -  متاـخ  هلآ -  هیلع و 

.تسا هداد  رارق  شیوخ  تغالب  تحاصف و 

شیوخ تکرح  بولغم  ار  ملاع  يوس  راهچ  هک  یباتفآ  دشاب ؛ باتفآ  نامهیم  لهج ،»  » هریت نیمزرـس  ات  دـش  يا  هناهب  عیبر ، مهدـفه 
.نتشیوخ لیدب  یب  لامج  ناریح  ار  اه  هاگن  مامت  درک و 

.دنوش یم  شلامج  هنییآ  بذج  راو ، هرذ  تانیاک ، مامت  هک  یباتفآ 

؟ تسوا ترضح  تمظع  فیصوت  تخانش و  ِناوت  ار  ام  نهذ  اجک  ْنومَْلعَت ؛ اَم ال  ُمَلْعَأ  ّینِا 

ییاضر هدیمح   / ...اما یتسین ،

ییاضر هدیمح 

! وت ياه  مشچ  ِزاب  هرجنپ  رانک  زا  گرم  درذگ  یم  هناراسمرش  هچ 

.ما هدرک  كاخ  وت  نابرهم  ياه  تسد  هیاس  ریز  ار  میاپرید  ِهودنا  زا  لاس  رازه 

.ما هتفای  تا  یباتفآ  هاگن  رد  ار  میاه  یشوخلد  مامت 

هتفهن شیوخ  يابق  یکزان  رد  ار  هام  هک  كاخ  زا  يا  هتـشذگ  ردـق  نآ  هچ  رگا  یتسه ؛ .ما  هدـمآ  وت  تمـس  هب  هشیمه ، زا  رتراشرس 
.كاخ نیا  یکیرات  رب  یشخرد  یم  هنادیشروخ  يا و 

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


مراظتنا ياه  کلپ  نیب  رد  باوخ ، هک  یماگنه  مونـش ، یم  ار  وت  نوزوم  ياه  ماگ  برـض  يادص  زونه  خـیرات ، هتـسب  ِياهرد  ِتشپ 
.دخرچ یم 
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.تهاگن رادم  رد  يا  هتشاد  او  تکرح  هب  ار  نامسآ  هک  هنوگ  نآ  يراد ؛ دیشروخ  سنج  زا  یتسد 

؟ خیرات گراگر  رد  دشوج  یم  هک  تسا  هتفهن  تمالک  رد  نیریش  یلاّیس  مادک  درم ! گرزب 

كاخ ياه  بش  اهزور و  نیا  يدرمان  زا  يا  هدرب  هاچ  رد  رس  هک  تراشرـس  نزُح  اب  مونـش  یم  ار  وت  يادص  ناتـسلخن ، ره  تشپ  زا 
.هدروخ

؟ تسا هدمآ  شوج  هب  ار  وت  ياه  کشا  جوم ، جوم  هاچ  هک  تسا  هنوگچ 

؟ تسا هداد  نیقی  ياه  هناوج  هک  يا  هدرک  نفد  كاخ  مادک  رد  ار  تراقفلا  وذ 

؟ يا هدیرب  كاخ  زا  هنوگ  نیا  هک  يا  هدز  هرگ  تسد  الاب  نامسآ  مادک  هب  ار  تناتسد 

؟ ترابع مادک  رد  ار  وت  مبایب ، هژاو  مادک  رد  ار  وت 

تسد هب  کئالم  هک  نانچ  نآ  یهد ؛ یم  تشهب  يوب  زونه  دهد ! یم  هفوکـش  تیاه  ماگ  ّدر  زا  راهب  هچ  ره  هک  كاردا  زا  رتارف  يا 
.دننک یم  تاهابم  تا  یسوب 

! ما هتخانش  شیوخ -  زیچان  مهف  هزادنا  هب  كدنا -  هچ  ار  وت  رید ، هچ  ار  وت 

.ما هتخانش  شیوخ  هزادنا  هب  هک  وت ، هزادنا  هب  هن  ار  وت  رتگرزب ! هچ  ره  زا 

؟ مراذگن كاخ  هب  رس  تمدق  رد  هنوگچ  »

»؟ مرازگن كادف » یسفن   » ِیبآ زامن 

.خیرات ِنشور  هیاس  رد  میوج  یم  ار  تتلادع  ياه  تسد 

.بش یکیرات  رد  دننز  یم  سفن  وت  ياه  تسد  دیما  هب  هتسب  ِرد  نارازه  زونه 

؟ منک وجتسج  ار  هچوک  مادک  اّما  یهد ، یم  امرخ  نان و  يوب 

.تسا هدیسر  دیشروخ  ات  تیاه  ماگ  ّدر 

.تمالک زا  دزیر  یم  توکلم ، ِرطع  ِيزیوالد 

.تسوت راسمرش  خیرات  زونه  اّما  یتسین ،

یمّرخ هفطاع   / وت توکس  زار 
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یمّرخ هفطاع 

.دشوج یم  هزات  نوخ  زونه  تا ، هیفچ  دوپ  رات و  زا 

بیغ دهاش  تماهش ، تعاجش ، لادم  ؛ تسا یگدازآ  راختفا  لادم  منک  یم  ساسحا  مزادنا ، یم  ندرگ  هب  هک  ار  تا  يا  هرقن  كالپ 
.تداهش
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هاگن نامه  اب  یگـشیمه ، دـنخبل  نامه  اب  تارطاخ ، یبوچ  باق  رد  منیب  یم  ار  وت  ریوصت  دـنک ؛ یم  زاـب  ناـبز  تا ، يا  هرقن  كـالپ 
.نابرهم مارآ ، هداس ، ياه 

.ییادج اه  لاس  راصح  نیا  زا  نامز ، هچیرد  تشپ  زا  دنک ؛ یم  ممارآ  وت  هاگن  مه  زونه 

.تسا يراج  منهذ  ياضف  رد  زونه  تتاملک  رطع 

وت راظتنا  هک  یسک  زا  یگنتلد ، زا  نامـسآ ، زا  یتفگ ، یم  زاورپ  زا  هک  ییاهزور  دز ؛ یم  اج  رد  ندوب  وت  اب  ياهزور  رد  نامز  شاک 
.يدش هنادواج  وا  يارب  يدیگنج و  وا  يارب  یتفر ، وا  يارب  هک  یسک  دیشک ، یم  ار 

رد يزیچ  .یتخیرگ  یم  یگدـنز ، دـکار  ياهزور  زا  .دـمآ  یم  تَدـَب  داد ، یم  ندـنام  يوب  هچ  زه  زا  .يدوب  رازیب  راصح  زا  هشیمه 
ییایند زا  رت  گرزب  وت  مجح  يدوبن ؛ تدوخ  يارب  وت  .دروآ  یم  نایلغ  هب  ار  تلد  دیشک و  یم  شتآ  هب  ار  تحور  هک  دوب  تتاملک 

ار تا  ینالوط  ياه  توکـس  زار  یتح  .مدـیمهف  یمن  ار  تیاه  فرح  يانعم  اهزور ، نآ  .درک  یم  لاغـِشا  ار  تفارطا  ياضف  هک  دوب 
توکلم يانشور  فیخس ، ياه  تداع  نیا  رّرکم و  ياهزور  نیا  يال  رازه  ِياه  هدرپ  سپ  زا  وت  هک  متـسناد  یمن  نم  .متـسناد  یمن 

زا نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  ییوزرآ  تسا ؛ هدش  تهاتوک  یگدنز  دنلب  يوزرآ  نتفر ، قوش  متسناد  یمن  نم  .يا  هتـسشن  هراظن  هب  ار 
.يدیسر روضح  يارو  ام  كرد  هب  یتشذگ و  تمسج  یکاخ  مجح 

زونه .دـنک  یم  كّربتم  ار  زیربل  هرطاخ  زا  ِقاطا  نیا  ياضف  تیاه ، سفن  رطع  مه  زونه  تشذـگ ! دوز  ندوب  وت  اـب  ياـهزور  ردـقچ 
مه زونه  .دز  رانک  ار  توخر  تخمز  ياه  هدرپ  وت ، دنلب  ناتسد  يرای  اب  دوش  یم  مه 

ياـه لاـس  نیا  توکـس  رد  .تفاـیرد  تتارطاـخ  هداـس  يامیـس  زا  ار  زاورپ  نشور  زار  تـفرگ و  ددـم  تتاـملک  حور  زا  دوـش  یم 
«... نوقزری مّهبر  دنع  ٌءایحَأ   » نشور ّرس  دنک ؛ یم  راکشآ  نم  تاظحل  مامت  نایم  رد  ار ، وت  هنادواج  روضح  هک  تسا  يّدس  ییادج ،

...تسا ییانشور  هچ  ره  لثم  دیشروخ ، لثم  رون ، لثم  ینک ؛ یم  یگدنز  يا ، هدنز  یشک ، یم  سفن  یتسه ، وت 
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نآ تنامـشچ ، هچیرد  زا  دوش  یم  هک  گرزب  ردـق  نآ  يا ؛ هدـش  نم  هاـگن  مجح  زا  رت  گرزب  وت  .درادـن  ندـید  يوس  میاـه  مشچ 
، تفگ زار  دوش  یم  وت  اب  .درک  اشامت  ّتیناسنا  طوبه  نرق  رد  ار  ناسنا  زاورپ  دیشک و  ُلپ  نامسآ  ات  دید ؛ ار  یندیدان  ياهزرم  يوس 

...ادرف دایرف ، ییایوپ ، .تسا  یگدنز  زا  راشرس  تریوصت  .منک  یم  هاگن  تسکع  باق  هب  هرابود  .درک  یگدنز  دز ، فرح 

یگدنلاب همـشچ  رـس  تحور  .تسا  يراج  ام  ناهنپ  راکـشآ و  تاظحل  مامت  رد  تحور  .دـنا  هدرپسن  كاخ  هب  هاگ  چـیه  ار  تحور 
زوـس و قـشع و  زاـغآ  رـس  اـت  روـن ، أدـبم  اـت  تقیقح ، يادـنلب  اـت  ریـسم  نیرت  نشور  تهار ، تسا و  زاورپ  دـنلب  همغن  تداـی  .تسا 

.یگنادواج
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لاصو دهش 

یقلاخ یلع  دیهش /! يا 

یقلاخ یلع  دیهش /! يا 

؟ هنیئآ لالز  زا  یبآ و  رابت  زا  هک  ار  وت  درک ؛ وجتسج  ار  وت  ناوت  یم  رگم  رون ، تیاهن  یب  رد  زج  باتفآ ! هئشن  يا 

.دهد یم  دنویپ  دیشروخ  هب  ار  وت  تاظحل  دریگ و  یم  لاب  نامز  نینط  رد  تسفن  يانشور 

؟ مربب دای  زا  ار  امش  ادابم  ات  مدرگب  تدوجو  هراپ  هراپ  لابند  دیاب  زیرکاخ  مادک  تشپ 

؟ یتشاذگ اج  ار  تمسج  هک  یتفگ  کیبل  ار  شیادن  هناقاتشم  نانچ  هک  تسا  هدناوخ  ار  وت  یسک  هچ 

؟ يدش رازیب  ملاع  ياهرطع  مامت  زا  شا ، یئاروها  هحیار  زا  تسم  رس  هک  يدییوب  ار  كاخ  مادک 

مادک و  يدـش ؟ ینارون  يدـناوخ و  ضحم  تملظ  ار  ام  ياهزور  هک  یتسـشن  هراظن  هب  شیوخ  مشچ  هب  ار  رون  یلجت  زا  وترپ  مادـک 
ناکلاس رکذ  حـیبست  زونه  تکالپ  یتسویپ ؟ ّتیدـبا  هب  يدـنَک و  لد  ام  یناف  تاّذـل  تاـقوا و  زا  هک  يدیدنـسپ  ار  ناـیاپ  یب  ناـمز 

.يدش نکاس  ناگتشرف  لاب  رب  هک  دید  هچ  تهاگن  نامسآ  هک  دناد  یم  ادخ  طقف  .تسا 

.يدرک زیربل  تسدقم  دصقم  يولؤلت  ریثکت  زا  ار  اه  هنیآ  يدرپس و  شلها  هب  ار  ماقم  مان و 

؟ میدرب یمن  یپ  تندوب  یتوکلم  هب  زگره  میدینش و  یم  ار  وت  يانشآ  يادص  هک  دوب  هنوگچ 
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؟ میدرکن لیخد  تنماد  رب  تسد  يرود ؛ تاقلعت ، مامت  زا  وت  هک  نیا  زا  لفاغ  مدوب و  تاّیدام  لوغشم  وت ، رانک  رد  هک  دوب  هنوگچ 

.دهد یم  ناشن  ملاع  گنر  نیرت  سدقم  ار  دوخو  دریگ  یم  ورین  امش  هاگن  لالز  زا  نامسآ  یبآ  زونه 

.تسا هدش  مگ  نامدوصقم  هار  هک  وش  تیاده  بکوک  توکلم ! ِنکاس  يا 

.قشع نامسآ  ناناشن  بکوک  مامت  وت و  رون  دهاوخ ؛ یم  ار  وت  رون  هایس ، ماش  نیا 

! مییوج یم  ار  تمالس  ریسم  اه ، هار  هروک  رد  مییالتبم و  ههاریب  هب 

.دیدز دایرف  یگنادواج  یسرک  رب  ار  قح  مان  دیدومیپ و  ناگتشرف  لاب  رب  ار  قشع  هار  هک  مناد  یم  خرس ! ياه  قریب  يا 

.مینک یم  هراظن  تا  یناشیپ  كرات  رب  ار  باتهم  يانشور  هک  یتقو  میئوج ؛ یمن  كاخ  رد  ار  وت  دیهش ! يا 

.تصالخا تشهب  يوب  زا  میوش  راشرس  ات  ناباتب ؛ نامرواب  ِنازخ  رب  ار  تدوجو  راهب 

.میا وت  جاتحم  تخس  هک  نک  ریثکت  نامدکار  دامجنا  رب  ار  تروضح  باهتلا 

نامدوجو ياه  نایرش  رد  ار  قشع  رون و  میسن  هک  نک  کیدزن  توکلم  هب  تراگدرورپ  تیانع  اب  ار  هدولآ  هنیس  نیا  سردنم  ياوه 
.مینیبب نایرج  رد 

.تسا راوازس  ار  وت  هک  تسا  یلادم  تداهش ،

هتسیاش تداعس  یلع  / رود ياهربا  ات 

هتسیاش تداعس  یلع 

.دنوش یم  زاب  تیور  هب  نامسآ ، ياه  هچیرد  دکرت و  یم  تیاپ  ریز  نیمز  ضغب 

ادخ توسان  ملاع  نیا  اب  ینک و  زاورپ  ات  يریگب ، لاب  ات  ینک ، هزات  یسفن  ات  دهد  یم  تسد  یتصرف  الاح 

.ینک یظفاح 

؛ دـنهد یم  زاورپ  تسا ، هتفرگ  تلد  ینیمز  ِسفق  نیا  رد  هک  ار  وت  دـنا و  هدـش  زاـب  ندـیرپ  ياـه  هچیرد  دـنا ؛ هدـش  زاـب  اـه  هچیرد 
بش و باوخ  اه  تدـم  هک  یتعـسو  يدوب ؛ هدرک  شا  یـشاقن  تیاـهوزرآ  رد  هک  یتعـسو  هب  میظع ، یتعـسو  هب  دـنهد  یم  تزاورپ 

.دوب هدش  تزور 
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.تسا زاورپ  هب  هدنز  هدنرپ ، يا و  هدنرپ  وت  دریگ ؛ یم  نآ  رد  تا  ینامسآ  لد  تسا ؛ یکچوک  هصرع  وت  يارب  نیمز 

: دنیوگ یم  جاوما  هک  تسوت  نابز  زا  .دشاب  جوا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هدنز  جوم ، یجوم و  وت 

میریگن مارآ  هک  مینآ  هب  هدنز  ام  »

« تسام مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 

.دنا هدش  هدوشگ  تیور  هب  نامسآ  ياه  هچیرد  الاح 

! نک یلاخ  ار  تندش  ریگ  نیمز  هلاس  نیدنچ  هدقع 

.ریگ نماد  كاخ  نیا  زا  رود  تسا ؛ ریگ  اپ  تسد و  نیمز  نیا  زا  رود  هک  ینارک  یب  رد  ریگب  جوا 

.تسا هدیسر  زامن  ماگنه  .يوش  یم  هریخ  قفا  هب  زیربل ؛ ندیرپ  ناجیه  زا  ییاه  لاب  اب  يا ؛ هداتسیا  وت  دکرت و  یم  نیمز  ضغب 

، تیاشامت وحم  ناگدنرپ  ددنب ، یم  رتچ  ترس  زارف  رب  ناراب  دننک ، یم  زاغآ  ندیزو  اهداب  .یتسیا  یم  زامن  هب  ور  يریگ و  یم  وضو 
وت دننک و  یم  تیاشامت  هداتـسیا ، ناتخرد  دجو ، هب  اه  هوک  دنیآ ، یم  صقر  هب  اه  هرخـص  دـنوش ، یم  بوکخیم  نامـسآ  هرتسگ  رب 

.دنوش یم  زاب  تیور  هب  نامسآ  ياه  هچیرد  دکرت و  یم  تیاپ  ریز  نیمز ، ضغب  هک  یتقو  يریگ ، یم  جوا 

.تساج نیا  ياه  هقلع  دنب  رد  ناشیاه  لد  هک  نانآ  يارب  دننامب ، كاخ  نیا  يور  دنراچان  هک  نانآ  يارب  یهد ؛ یم  ناکت  تسد 

.دننز یم  دنخبل  تیور  هب  نامسآ  ياه  هچیرد  يریگ و  یم  لاب 

منیب یم  رود  ياهربا  ات  ار  وت  ّدر  »

« ار تیاپ  ّدر  بشما  دراب  یم  نامسآ  نیا 

يرون ماهلا  / یقشاع ياه  هبذج 

يرون ماهلا 

.یتسناد یم  بوخ  وت  دوب ، ربنایم  هار  تداهش ،

.دننیبب ار  نآ  ياهتنا  ناشیاه ، هخاش  جوا  زا  دنناوت  یمن  مه  هداج  رانک  ِناربونص  هک  ردق  نآ  تسا ؛ ینالوط  هار 

یم میوب و  یم  ار  وت  بجعت  اـب  دـسر ، یم  مماـشم  هب  وت  ِنتخوس  يوب  یتـقو  .تسا  تفاـسم  دـُعب  نارکنم  زا  وت ، تماـق  هتخوس  ورس 
!« راگنا تسا  بیس  يوب  : » میوگ
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بیـس شیاه  هخاش  زا  نامیارب  یتفر و  یم  ـالاب  نآ  زا  یتحار  هب  يدوب ، ناوج  یتقو  هک  ار  دـنمونت  تخرد  نآ  هنت  مروآ  یم  داـی  هب 
.مینک هبرجت  ار  نتفر  الاب  دز  یمن  نامرس  هب  یتحاه  تقو  نآ  ام  .یتفرگ  یم 

.میدرک یم  هاگن  وت  یگرزب  هب  هناکدوک  نییاپ ، نآ  زا  میتسشن و  یم  هچغاب  رانک  اه  هچب  ام 

زا رت  کچوک  اّما  میا ؛ هدـش  رت  میجح  طقف  نک  رواب  ...هن ! .میا  هدرک  زاب  نابز  اـی  میا ، هدـش  رت  گرزب  زورما  ینک  روصت  هک  نیا  هن 
.میتسه اهزور  نآ 

تـسد کمک  اب  مه  زونه  .دنتـسین  دـلب  ندز  فرح  هک  ییاه  هچب  لـثم  تسرد  .مینک  یم  هیرگ  میهاوخب ، ادـخ  زا  هچ  ره  مه  زونه 
.میوش یم  کیدزن  ادخ  هب  مدق  کی  میسیون ، یم  ملق  کی  .میور  یم  هار  نامیاه 

؛ دـنراب یم  دنـسرتب ، رگا  هک  ییاه  مشچ  اب  میراـگن ؛ یم  تیارب  دودـنا  دود  ملق  اـب  ور  نیا  زا  دـنهد ؛ یم  یگتخوس  يوب  نامناتـسد 
.دنراب یمن  دنوش و  یم  ربخ  یب  ادخ  زا  مه  اه  تقو  یهاگ 

ام هدید و  ادخ  هدیـسر ، دصقم  هب  هچغاب ، ِخرـس  ياه  بیـس  يوب  زا  نیگآ  رطع  هتخوس ، اپارـس  يا ، هدمآ  وت  هک  نیا  زا  میـسرت ؛ یم 
.میرادن نتفگ  يارب  یفرح  چیه 

.دوب ینتفای  تسد  وت  يارب  اّما  سرتسد ، زا  رود  دشاب ، هدییور  اه  هخاش  رس  يور  هک  یبیس  دننام  ام ، يارب  دصقم  هشیمه 

! میروخ یم  هطبغ  وت  لاح  هب  هصغ و  نامدوخ  لاح  هب  ردقچ 

؟ دنا بیس  زا  ُرپ  زونه  ربخ ؟ هچ  تنهاریپ  ياه  بیج  زا  یتسار ؟

؟ دشاب هتفاکش  تشوپ  نت  ياه  بیج  محر ، یب  ياهدربن  شکاشک  رد  دنکن  وک ؟ تنهاریپ  منیبب !

.میوگ یم  نخس  وت  اب  اه  لسن  فاکش  هّرد  رانک  زا  هاگترپ ، هبل  زا  نم 

میاه تسد  منیشنب ، هچغاب  رانک  وناز  راهچ  هناکدوک ، مه  زاب  ات  درگ ! رب  هدش ؛ گنت  تیاه  ندیچ  بیـس  يارب  ملد  ردقچ  یناد  یمن 
ِنوناق دتفیب و  نم  ناماد  هب  مه  یبیـس  یقـشاع ، ياه  هبذج  رد  دـیاش  منک ؛ اشامت  ار  تا  ینامـسآ  ياه  هدـنخ  منزب و  ما  هناچ  ریز  ار 

.منک فشک  ار  قشع  هبذاج 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  / توراب نوخ و 

ییاضر هدیمح 

؟ يا هداتسیا  نینچ  نیا  ياه  بش  اهزور و  ياجک  رد 

؟ تسا هدرشف  شوغآ  رد  گنت  ار  وت  نامسآ ، هک  يا  هدوسرف  تیاه  ماگ  ریز  ار  هّلق  مادک 

ضغب مامت  ینک ، یم  باترپ  ینک ، یم  هناشن  ار  تناتـشگنا  دنهد ، یم  گنـس  ياه  هناوج  تیاه  تسد  ینز ، یم  دایرف  ار  تنیمزرس 
.تسا هدرک  اپ  هب  نافوت  تیاه  مشچ  رد  هک  ار  یمشخ  ینز  یم  دایرف  .ار  تیولگ  رد  هدرشف  ياه 

.ار شا  هراپ  هراپ  ياه  هّکت  ار ، تنیمزرس  شعن  یشک  یم  شود  رب 

.يوش یم  رشتنم  اضف  رد  هتسشن ، نوخ  رد  ناتخرد  يوب  اب 

.هجنکش ربص و  اه  لاس  رد  دچیپ  یم  تیادص  خیرات ، يوس  نآ  زا  ینز  یم  دایرف 

.دوش یم  ریزارس  تناتشگنا  يالبال  زا  دنک ، یم  ناروف  تیاه  تشم  رد  كاخ  يرب ، یم  تسد 

.ینک یم  باترپ  دوش ، یم  گنس  تیولگ  ياه  هدقع 

.ملظ همهنیا  زا  ییوشب  ار  خیرات  تاحفص  ات  يراب  یم  خیرات ، یهایس  رب  يراب  یم  دهد ، یمن  لاجم  تضغب 

.توراب نوخ و  ياه  هچوک  رد  ماجنا  رس  یب  دنود  یم  هک  ینیب  یم  ار  تناکدوک 

.ار ناشنادنزرف  نداد  تسد  زا  هودنا  دنبوک  یم  هنیس  رب  هک  ار  تناردام 
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رد دکچ  یمورف  هرطق  هرطق  دیـشروخ ، هک  ینز  یم  دایرف  هتخادگ  يولگ  مادک  اب  دوش ؛ یم  سبح  هنیـس  رد  تسفن  سدـقملا ، تیب 
؟ ندیسر يارب  تا  یگنشت 

.دنهد یم  هناوج  تیاه  لد 

.تروشک ياه  هراپ  دهد  یم  نوخ  يوب 

اهنت گنـس ؛ ینیچب -  گنـس  زین  نامـسآ  ياه  هخاش  زا  ات  ینک  یم  دـنلب  ار  تیاه  تسد  توراـب ، نوخ و  دود و  رد  ینک  یم  هاـگن 
 - گنس

! تسیاب .نتخیر  ورف  هلولگ و  يادص  ار  رهش  نهآ ، سنج  زا  يدایرف  ار  وت  هدوشگان ، هچیرد  رازه  ار  بش  سوناف ، رازه  ار  وت 

.ار تا  هلاس  یس  مشخ  نزب  دایرف 

.دنا هدرتسگ  یگدیکشخ  رب  هخاش  تنیمزرس  نوتیز  ناتخرد 

رکیپ هکت  هکت  دـشاپب  ورف  ات  ار ، كاخ  نیگنـس  باوخ  ینک  رادـیب  ات  تروشک ، هتفر  امغی  هب  ياهزاوآ  سنج  زا  دـیاب  يداـیرف  ار  وت 
.تسا هتخادنا  تنیمزرس  توکس  رب  گنچ  هک  سیلبا 

.دنیآ رد  شورخ  هب  ناهج  ياهدور  مامت  وت ، اب  اون  مه  ات  نزب  دایرف 

هتسیاش تداعس  یلع  / ار وت  مشخ  میارس  یم 

هتسیاش تداعس  یلع 

؛ میارس یم 

.میارس یم  ار  تناکدوک  هدیرد  نهاریپ 

.میارس یم  ار  تنادرم  هدرک  زاب  رس  مخز  نانز و  كاچ  كاچ  بلق 

هنیس رد  ار  هنیرید  یمخز  زا  یناشفشتآ  دشک و  یم  شود  هب  ار  هنهک  یضغب  هک  ار  ترویغ  ناناوج  هتفرگ  رُگ  نامـشچ  میارـس ؛ یم 
.دراشف یم 

.يا هداتسیا 

.دنشک یم  وه  وه  تنازیزع  رازم  رب  اهداب 

.دنشک یم  دایرف  دنیآ و  یم  شیپ  اباحم ، یب  نینچ  نیا  هک  دنریگ  یم  جوا  وت  نازیزع  نوخ  رپ  ياه  گر  زا  اهداب  نیا 
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.دننک یم  لّدبم  دیواج  يا  هروطسا  هب  ار -  هدش  هتخل  ياه  نوخ  نیا  ار -  اه  گنس  دنیآ و  یم  شیپ  دنشک و  یم  دایرف 

! نزب تسا ، نیمز  بوک  ناهد  نوناق  گنس  »

!« نزب تسا ، نیمه  وت  مشخ  یقیسوم  هآ 

.دوش یم  تخس  هدرشف و  تنادرم  تسد  رد  هک  تسا  یمشخ  گنس ، يرآ ،

یم دوش و  یم  رعش  دریگ ، یم  ناج  دشک ، یم  سفن  تناکدوک  ياه  تسد  رد  هک  هنیرید  تسا  یضغب  هنهک ، تسا  یـضغب  گنس ،
.دشیدنا یم  اه  هناخ  تمرح  نتسکش  هب  ههربا  هاپس  هک  هاگ  نآ  دراب ؛

.دریگ یم  ناج  رگید ، یتئیه  رد  دتُفا و  یم  نیمز  رب  هدش  هتخل  هنوگ  نیا  هک  تسوت  نادرم  ْرویغ  نوخ  گنس ،

.دریگ یم  ناج  ناشیاه  مشچ  فدص  رد  هنوگ  نیا  هک  تسوت  هدیدغاد  ناردام  کشا  گنس ،

ناکدوک هدیرد  نهاریپ  هدیئاز  هک  یمـشخ  دنک ؛ یم  لدـبم  هدرـشف  یمـشخ  هب  دراشف و  یم  ار  گنـس  تنادـنزرف  ناتـسد  کنیا ، و 
یم هنارت  دـشک ، یم  سفن  تسا ، هدـنز  هک  یمـشخ  تسوت ؛ نادرم  هدرک  زاب  رـس  مخز  ناـنز و  كاـچ  كاـچ  بلق  هدـیئاز  تسوت ،

.دیارس یم  نوخ -  شتآ و  نیمزرس  ار -  وت  دناوخ و 

.ار تناکدوک  هدیرد  نهاریپ  دیارس ؛ یم 

.ار تنادرم  هدرک  زاب  رس  مخز  نانز و  كاچ  كاچ  بلق  دیارس ؛ یم 

.دننک یم  وه  وه  دنناوخ ، یم  هورش  شنازیزع  رازم  رب  اهداب  تسا و  هداتسیا  هک  ار  ینیمزرس  دیارس ؛ یم 

یمرخ هفطاع  / هسامح گنر  هب  خرس 

یمرخ هفطاع 

یناسنا تفارش  دنا  هتسناوتن  زونه  اّما  دندرپس ؛ جارات  هب  ار  نامقوقح  دندرک ، راوآ  ار  ناماه  هناخ  دندیشک ، شتآ  هب  ار  ناماه  نوتیز 
.دننک ِهل  رامعتسا ، تخمز  ياه  همکچ  ریز  ار  نام 

.دنیابرب نامدهاجم  ناناوج  بلق  زا  ار  نامیا  دنا  هتسناوتن  زونه 
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.ار نامیا  ار و  تریغ  ار و  گنس  ار ، تمواقم  ار و  گنس  دنسانش ؛ یم  ار  گنس  دننک ، او  نابز  هک  نیا  زا  شیپ  ام ، ناکدوک 

.دنراذگ یم  ثرا  هب  هنیس  هب  هنیس  ار  داهج  تأرج  نامناردپ  دنناوخ و  یم  هضافتنا  ییالال  نامناردام 

.نام یسک  یب  هداس  ياه  هناخ  لثم  تسرد  دنهد ؛ یم  توراب  يوب  ناماه  هچوک 

.دننک یم  عییشت  ار  یلگ  هتسد  زور  ره  ناماه  هچوک 

...هلولگ گنفت و  کنات و  ...هسامح  نوخ و  دیهش و  ...گنس  نوتیز و  هلال و  دیور ؛ یم  هلال  طقف  ام  رهش  رد 

، رـشب قوقح  ياه  هیمالعا  زا  مادـکچیه  هک  تسا  نیمز  زا  يا  هعطق  اجنیا ، .تسا  يراج  رهـش  ياـه  هناـخ  ماـمت  زا  نوخ ، نشور  ّدر 
يا هطقن  دـننیب ؛ یمن  تریـس  روک  ناـشاّفخ  هک  تسا  یتقیقح  اـج ، نیا  .دـنا  هتخانـشن  تیمـسر  هب  شمولظم  ناـنکاس  يارب  ار  یّقح 

ار تخـس  ياه  لد  هتفخ و  ياه  شوگ  ناشتبرغ ، ياسر  يادـص  تساـه  لاـس  هک  یناـمدرم  اـب  متـس ، ياـیفارغج  رد  هدـش  شومارف 
، ناشتیمولظم ياپدر  هک  ینامدرم  دنک ، یمن  رایشوه 

...هضافتنا داهج ، تمواقم ، هسامح ، گنر  هب  خرس  تسا ؛ هدرک  خرس  ار  رشب  خیرات  تاحفص  تساه  لاس 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / نیگمغ هرجنپ 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

.قشع زا  زیربل  يا  هرجنپ  میاشگ ؛ یم  يا  هرجنپ 

ریوصت هب  ییاهنت  تبرغ و  زا  ییامن  مامت  هنیآ  رد  ار  یگدنز  تاظحل  نیرت  خرـس  ات  نیطـسلف  زبس  راهب  هب  ور  میاشگ ؛ یم  يا  هرجنپ 
.مروآ رد 

دیما هب  هک  یلد  تسین ؛ هناگیب  گنـس  اب  هک  یتسد  تسانـشآ و  نوخ  كاخ و  اب  هکدولآ  کـشا  یهاـگن  هب  میاـشگ ؛ یم  يا  هرجنپ 
.دنود یم  شراظتنا  رد  هنابیرغ  حبص ، ات  ینیطسلف ، ناوج  ریپ و  نز و  درم و  هک  ییادرف  تسا و  هدنز 

ناش اه  هداجس  رـس  رب  هک  یناردام  دننامب و  زاب  ات  دنوش  یم  هدوشگ  هک  نامیا  زا  ییاه  هداجـس  ِتشهب  هب  ور  میاشگ ؛ یم  يا  هرجنپ 
.دنهد یم  ناج  ییاهنت  زا 
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.نامسآ نیرت  نیگمغ  هب  ور  میاشگ ؛ یم  يا  هرجنپ 

یم راقنم  رب  گنـس  ار  شناگدنرپ  زا  هتـسد  هتـسد  يزور  مراد  متح  نم  تسا و  دـهاش  هک  منیب  یم  ار  ادـخ  میاشگ و  یم  يا  هرجنپ 
.دننک هکت  هکت  ناشاه  گنس  برض  هب  ار  ماجنارس  یب  ناوراک  نیا  ات  دتسرف 

يرهوج تاداس  ابیکش  نک / زاب  هوکش  هب  بل 

يرهوج تاداس  ابیکش 

.دندش رپ  رپ  هانگ ، یب  هک  تسا  ییاه  هلال  رادغاد  تبلق ، تسا و  هدناشوپ  قیمع  ياه  مخز  ار  تا  هرهچ 

لامدگل هدماین ، نوریب  كاخ  زا  رـس  زونه  هک  يا  هچنغ  هب  یـشیدنا ؟ یم  هچ  هب  توکـس ؛ زا  رپ  تهاگن  تسا و  نارگن  تیاه  مشچ 
؟ دش ناشافخ  همعط  هدشن  زاب  زونه  هک  ینامشچ  هب  دش ؟

؟ هدنمرش هک  نیمز  هب  ای  تسا  گنتلد  هک  نامسآ ، هب  يرگن ؟ یم  هطقن  نیمادک  هب  تسا ؛ راد  انعم  تهاگن ؛

؟ دهدن تناما  کشا  دکرتب و  تضغب  هک  یسرت  یم  ییاشگ ؟ یمن  نخس  هب  بل  ارچ 

! زیزع سدق  یهلا ، ناریفس  هاگیاج  يا  یمخز ، ياه  نوتیز  نیمزرس  يا  ناهج ، ناناملسم  لوا  هاگ  هلبق  يا  نک ! زاب  هوکش  هب  بل 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تداهش نهاریپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

قارع ناناملسم  يارب 

.تنایخ خرس  ياه  مشچ  زا  دریگ  یم  شتآ  كاخ  و  ... 

.دوش یم  مگ  اه  يروابان  زا  يراوآ  ریز  رد  دیما ، ياه  هتوبلگ  دوش و  یم  باریس  بش ، هایس  نماد  زا  هدولآ  ياه  تسد 

زا ار  یگدنز  يانعم  اه ، نیچرپ  اهراصح و  دوش و  یم  مگ  یهایس  مهوت و  زا  يا  هلاه  رد  يدازآ ،
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يراج نیمز  هنـشت  ناج  رد  هل و  کشا  ناراب و  ریز  هدروخ ، كاخ  ياه  سکع  اه ، هرطاـخ  يوس  نآ  رد  .دـنریگ  یم  مولظم  یلاـها 
.دوش یم 

.دنا هدرک  نت  هب  تداهش  خرس  نهاریپ  رهش ، ياه  نابایخ 

.ناشنامشچ رد  توادع  زا  یسح  دنراد و  نت  هب  تنایخ  زا  یسابل 

.دنا هدیدن  ار  ناردام  ياه  بل  رب  دنخبل  تذل  زگره  اهنآ 

.دنمهفب ار  ندوب  ناسنا  موهفم  هک  دنا  هتسیزن  ناسنآ  زگره  دیاش  و 

! دنتسه نم  نت  ياه  هراپ  نم ، ناردارب  هک  دنتسناد  یم  شاک 

! تسا رتسگ  هیاس  کئالم  زبس  ياه  لاب  كاپ ، نادرم  ياه  هناش  يور  هک  دنتسناد  یم  شاک 

.ار هتسشن  راوآ  هب  ياه  هچوک  ملان  یم  مرگن و  یم 

، هتسشن نوخ  رد  ياه  مشچ  هب  مرگن  یم  .مدرم  رواب  يور  رب  اه  هیاس  نیگمغ  توکس  زا  مریگلد  مرگن و  یم 

« .تسام هناخ  هچوک ، بلق  سپ ، نآ  زا  مدرک و  يزابشتآ  ار  تدنخبل  .اه  بش  نیرت  هراتس  یب  رد  مدینش ، ار  نادرگبش  هلهله  نم  »

ییادرف ات  ینک ؛ كاپ  اه  هنیآ  دـننام  ار  تلد  یـشاپب و  اـه  هچوک  رد  ار  تبلق  هک  دـیاب  وت  تسا و  وت  نم و  هناـخ  هچوک ، بلق  يرآ !
.ینزب مقر  نطو  يارب  ار  نشور 
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نامز هچیرد  زا 

تدحو هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهبیدرا 1384  1

لوالا 1426 عیبر   12

Apr.21.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / مه تسد  رد  تسد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.داد رارق  نیملسم  تمظع  هریخذ  تدحو و  هیامرس  ار  تترضح  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

نانکاس نیرتدنمـشیدنا  هک  نانچ  دـنامن ؛ لـهج  ییاـمن  دوخ  يارب  یلاـجم  وت ، میلاـعت  هیاـس  رد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اـی 
.دنا وت  قشع  هب  ناگدرپس  لد  نیمز ،

یپ دیحوت »  » هوکش تمظع و  هب  تکرابم ، مان  فاوط  رد  ات  میرب ، یم  تدحو  تاقیم  هب  ار  اه  لد  مینز و  یم  هرگ  مه  اب  ار  اه  تسد 
.میربب

! دوش ناراگزور  رابغ  ریسا  دناوت  یم  هنوگچ  دیمد ، نآ  رد  وت  لاثم  یب  لامج  هک  يا  هنییآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای 

یم ار  ناج  شوگ  زونه ، تشخب  يدازآ  دایرف  نینط  هک  ییاج  دشاب ، هتـشاد  شیوخ  هراکم  رازاب  هب  دیما  نمـشد ، دناوت  یم  هنوگچ 
« اوُِحْلُفت هّللا  ِالا  هلا  اولوق ال  : » هک دزاون 

ص:39

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


.میهد یم  رس  یهارمه  دورس  تدحو ، تاقیم  رد  لیامتم ، مه  هب  اه  لد  هدرشف ، مه  تسد  رد  تسد  کنیا ،

.میا هدش  تلامج  ياه  هنافراع  بوذجم  تدالیم ، ینامداش  ساپس  هب  کنیا ،

؟ دننیشنب اشامت  هب  ار  نایکاخ  یبوک  ياپ  ات  نایکالفا  دنیاجک 

؟ دننیبب ار  نیرفآ  تدحو  نایشرف  رورس  ات  نیشن  هدرپ  نایشرع  دنیاجک 

یم راج  نارک ، ات  نارک  ار  مالـسا  هوکـش  تمظع و  هک  اهزور  نیا  دـننیبب ؛ مه  راـنک  رد  ار  سنا  تولخ  ناـمرحم  اـت  راـیغا  دـنیاجک 
؟ دننز

؟ تسا هدرک  عولط  قفا  نیمادک  زا  نامیا  باتفآ  هک  دننیبب  ات  دنا  هدرپس  اه  گنس  يدرس  هب  ار  ناشاه  لد  هک  نانآ  دنیاجک 

! دوش ناهج  رسارس  رد  یلدکی  دیون  درذگب و  اهزرم  يوسارف  زا  تیادص  نینط  ات  ار  شیوخ  ردارب  ردارب ، نک  ادص 

.دیرگن شیوخ  تبرغ  هب  ینیطسلف  ات 

.دنیشنن اشامت  هب  ار  شیوخ  ییاهنت  یقارع  ات 

.دشابن شیوخ  تبقاع  زا  كانمیب  يریمشک ، ات 

! دربب دای  زا  دنزرف  یگنسرگ  ینادوس ، ات 

! ار سدق  يدازآ  نک  دایرف 

! ار دورمن  شتآ  ناریسا  ییاهر  نک  دایرف 

! دروایب نامیا  ناماه  هنییآ  یلالز  هب  ناهج  راذگب 

! دنابنجب رس  ناممالک  تقادص  هب  نامسآ  راذگب 

! تسا تدحو  زا  ندورس  لاجم  کنیا 
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راهب ءارعشلا  کلم  تشذگ  رد 

نابزرم ریما  / ناسارخ هنارت  نیرت  نیگمغ 

نابزرم ریما  / ناسارخ هنارت  نیرت  نیگمغ 

! رعاش دوب  هتسخ  درم ؛ دوب  هتسخ 

.چیه چیه و  زجر ؛ همه  نآ  هن  هباطخ ، همه  نآ  هن  هماکچ ، هن  يونثم ، هن  لزغ ، هن  هدیصق و  هن 

.دش یمن  هزات  یمهرم  ار  رونخس  درم  ياهدرد  اه ، نیا  زا  مادک  چیه  دوب و  هتسخ 

! دیارسب هزات  يا  هماکچ  هک  دوب  نآ  زا  رت  نیگمغ  دیاش 

اه هلال  ینامهیم  هب  ار  شدوخ  نینوخ  يولگ  هک  دوب  هدناوخ  رب  ردق  نآ  .تساوخ  یمن  ون  يدورس  دیاش 

.دتسرفب

.دناوخ یم  ار  شا  یگدنز  رعش  نیرتراب  هودنا  هفرس ؛ تشپ  هفرس  دوب ؛ بورغ 

.دوب هدومیپ  ياه  هار  هتسخ  هدنام و  ياه  هار  همه  گنتلد 

، ار خـیراوتلا  لمجم  ناتـسیس و  خـیرات  زین ؛ ار  شیاه  باتک  ار ، شیاهرعـش  هشیمه ؛ زا  رت  مارآ  تشاذـگ ، یم  نیمز  ار  شراـب  هلوک 
يوس هب  مارآ  تشاذگ و  یم  نیمز  ار  همه  ...نارهت  ار ، سردم  ار ، دهشم  ار ؛ شبوخ  تارطاخ  ار ، یلم  ياروش  سلجم  ياه  هباطخ 

.دش یم  ناور  اه  فرب 

: درک یم  رپ  ار  هچوک  نوزحم ، ییادص  و 

 . ....راب ررش  هآ  ز  نک /  رت  هزات  ارم  غاد  نک /  رس  هلان  رحس  غرم 
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.دوب هدرک  هارمه  تمدخ  كولس و  رعش و  تبالص  اب  ار  هنییآ  بآ و  هک  تسا  يدرم  يولگ  رد  ناسارخ ، هنارت  نیرت  نیگمغ 

.دزاتب نخس  ياه  تشد  رب  یسراپ ، بدا  راوهار  گنخ  هدیصق ، هدیصق  ات  نارعاش  هاش  وا  دش و  زاغآ  راهب  ِرمُع  ِراهب 

شرود رعش  زا  تساوخ  ردپ  هچ  ره  هک  یقت  دمحم  .دیلاب  دیـشوپ و  ار  رعـش  تماق  اضر  زبس  ناتـسآ  رب  رونخـس ، هداز  يدهـشم  نیا 
یمن نادنز  دـیعبت و  هک  ییاج  .دـنک  فرـص  يدازآ  هار  رد  ار  دوخ  هشیدـنا  مالک و  ات  دـش  رـصاعم  رعـش  دـمآ  رـس  تسناوتن ، دـنک 

.دنک تسس  ار  درم  نیا  ياه  ماگ  زا  یماگ  تسناوت 

.دومیپ ار  يدازآ  ياه  هلق  وا  ياسر  نابز 

رعـش ییاویـش  بئاص  نخـس  رحـس  يولوم ، مالک  هئـشن  زین  نیمز  رـس  نیا  ناسنا  نیرت  یـسایس  نوخ  رد  اّما  دوب ؛ تسایـس  درم  راهب ،
.دراد نایرج  ظفاح  لزغ  روعش  يدعس و 

.هماکچ يوس  تمس و  نیرخآ  هدیصق ، تهج  نیرخآ  هتشذگ ، هاگتسیا  نیرخآ  دوب ؛ یسراپ  نابز  ریجنز  هقلح  نیرخآ  راهب ،

تلم هقح  قوقح  زا  اه  لاس  هتـسخ  ِیناسارخ  .داتـسرف  یم  کش  سونایقا  قمع  هب  يا  هلانو  .رحـس  غرم  رحـس ، رعاش  دوب ؛ رعاش  راهب 
.تفگ

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هناراهب ینازخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.دیلاب یم  شیاه  لگ  شیور  هب  زبس ، تعیبط  درک و  یم  يرگ  هولج  تشهبیدرا ، زیگنا  طاشن  ياوه  دوب ؛ هدمآ  راهب 

.دوب هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  اه  يروابان  ماـمت  هک  ینازخ  نازخ ؛ لاـح  رد  بدا ، راـهب »  » دوب و ندـییور  زاـغآ  رد  ناـشفا ، لـگ  راـهب 
.دش راگزور  نازخ  ریسا  دوخ  تشون ، یم  دیاصق  نارهت ، لاس 1330  ياه  هناراهب  يارب  تسیاب  یم  هک  يرعاش 

تسا متام  زاغآ  هحون و  تشهبیدرا  »

تسا مّرحم  هام  هک  تسین  عیبر  هام 

تس يرج  ناگدازآ  نتشُک  هب  ناهج  یک  ات 

»؟ تسا مّمصم  ناکاپ  يراوخ  هب  کلف  یک  ات 
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میرح تسود ، يوک  ناگدادلد  راید  زا  زادرپ ، هدیصق  نارعاش  راید  زا  دوب ؛ هدرک  عولط  ناسارخ  ناتـسعولط  زا  گرتس ، نادرم  لثم 
«! مالسلا هیلع  اضرلا  دهشم  « ؛ قالخا هقف و  تمکح و  نافرع ، بدا و  رعش و  راید  زا  مالسلا ، هیلع  سومشلا  سمش  ترضح  مرح 

! دهدن رارق  يّدس  نید ، يارب  ار  شتسایس  دشورفن و  تسایس »  » يارب ار  شتناید  هک  میلس  يرواب  اب 

! یمالسا یّلم و  رخاف  ياه  شزرا  تیبثت  يارب  شمدق »  » تساوخ و یم  بدا » گنهرف و   » يالتعا يارب  ار  شملق »  » هک يدرم  دازآ 

.تفیرفن سک  چیه  دیعو  هدعو و  ار  شا  هدازآ  يوخ  دادن و  شرییغت  تسایر ، سابل 

.دیرخ یم  ناج  هب  ار  نادنز  جنر  ارقف ، يدنلبرس  يارب  شملق  دورس و  یم  يدازآ  تمظع و  اب  ار  شا  یناسارخ  رعش  هوکش 

.دوب شنورد  هنییآ  شیوگ ، قح  نابز  تفات و  یمن  رب  ار  ملظ  شا  هدازآ  مطالتم  حور 

! دوب هنافراع  تاساسحا  زا  هدنکآ  شا ، يدیرجت  حور  هناشیورد و  شمارم ، مالک و  ِتقادص 

.تخادنا یم  متس  یلاها  لد  رد  تشحو  بعر و  ردنت ، نوچمه  یهاگ  دنچ ، ره  تشاد ؛ هناراهب »  » تفاطل هاگ ،

.درپس یم  وجه » زنط و   » هب ار  نخس  راهم  تخیمآ ، یم  مه  هب  مشخ  ردنت  اب  هاگ  ره  ار  شا  هناراهب  تفاطل 

تساکن و شرون  زا  هاگ  چیه  هک  درک  نشور  بدا  یلاها  يورارف  یغارچ  شا ، هنابیدا  یسانش » کبس   » اب داد و  شزومآ  تخومآ و 
.تفاین لاوز  شرثا 

، تشهبیدرا زیگنا  لد  زبس و  ياه  هیناث  رد  شا ، « يراهب  » تاساسحا دوجو  اب  هک  دوب  هدیـشیدناین  شیوخ  ریدـقت  هب  هاگ  چـیه  ییوگ 
! دش دهاوخ  شرمع  تاظحل  نازیر  گرب  نازخ و  دهاش 

.دش نامسآ  نیرولب  ياه  هظحل  یهار  هدرپس ، كاخ  هب  ار  شیاه  یگنت  لد  مامت 

.يرورپ مغ  دشابن و  مغ  رگید  هک  اج  نآ 

! یمارگ شدای 
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يزاریش يدعس  نیدلا  حلصم  خیش  تشادگرزب  زور 

داژن يدهم  دیما  / بدا ناتسوب  ِظفاح 

داژن يدهم  دیما  / بدا ناتسوب  ِظفاح 

طخ تسد و  رب  دور  یم  يدعس  مشچ  زا  قوش  بآ  »

دوش یم  رت  نخس  دیآ ، یم  رعش  نوچ  مرج  ال 

دوع هک  دیآ ، كانزوس  نورد  زا  عوبطم  لوق 

« دوش یم  رّطعم  يو  زا  ناهج  دزوس  یمه  نوچ 

.تسا بدا  رعش و  ناتسلگ  ِظفاح  يدعس ،

.تسا یسراف  گنهرف  ناتسوب  نابغاب  يدعس ،

.درک یم  هیهت  وا  ناکد  زا  ار  شرکش  هیمهس  قوشعم ، هک  دوب  يرعاش  اهنت  يدعس ،

.درک یم  هظعوم  شرعش  رد  هک  دوب  يرعاش  اهنت  دناوخ و  یم  لزغ  شظعو  سلجم  رد  هک  دوب  یظعاو  اهنت  يدعس ،

.دننک زاس  لزغ  دننیشنب و  شیاه  هخاش  رب  یسراپ ، بدا  نالبلب  هک  تخاس  یناتسوب  يدعس ،

.تشاذگ نامسآ  تسد  رد  ار  نیمز  تسد  يدعس ،
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زاـب ناـمدرم  ياـه  لد  فدـص  هب  دوب ، هداـتفا  نجل  يوج  رد  يراـبرد  نارعاـش  تسد  زا  هک  ار  قـشع  ياـهبنارگ  دـیراورم  يدـعس ،
.دنادرگ

.دروخن نیمز  يزاّنط  نیح  رد  لزغ ، دهاش  هک  درک  عمج  اپ  تسد و  ریز  زا  ار  هدیصق  زارد  نماد  يدعس ،

.تفرگ هحتاف  سلجم  يرصنع ، يارب  زاریش  رد  يدعس ،

.دنزب هناش  ار  قوشعم  فلز  تشاد  قح  هک  دوب  يرعاش  يدعس ،

.تشاد ژاریت  دندز  یم  فرح  یسراف  هک  یناسک  دادعت  هب  هک  دوب  يرعاش  اهنت  يدعس ،

.درکن سامتلا  يرشان  چیه  هب  هک  دوب  يرعاش  اهنت  يدعس ،

.دنک تخات  نآ  رد  لزغ  بسا  رب  راوس  ظفاح ، هک  دوشگ  ار  يا  هداج  يدعس ،

نابزرم ریما  / لزغ يراج  شطع 

نابزرم ریما 

.دناوخ یم  دوخ  هب  ارم  قشع ، شوج 

.ما هدیسر  لزغت  هب  هریاد  رب  هریاد 

.دناشک یم  هنارعاش  یشخرچ  هب  ار  منت  دراد  تا  ییوداج  گنر  دبعت ! ياه  هداج  یکاخ  رفاسم  مالس ،

.تسا رتابیز  نم  ياه  مشچ  رد  زور  ره  مناد  یم  لقا  ال  دشاب ، هدش  روصم  رگید  ياج  رگا  یتح  شقن  نیا 

! مناد یم 

.مسانش یم  تخادگ ، ار  وت  زارد  نایلاس  هک  وت  ياه  گر  رد  يراج  شطع  نیا 

.يدوب ایند  تسد  رود  ياصقا  هناور  اه  لاس  هچ  یپ  زا  ممهف  یم 

؟ هن ای  دنک  یم  لوبق  تساهرتالاب  نآ  هک  وا  هک  نیا  نارگن  .لوغشم  تمدخ  هب  يا و  هداتسیا  یسفنا ، قافآ و  ریس  زا  رپ 

منز یم  نوریب  مدوخ  زا  مناوخ ، یم  ار  وت  رعش  یتقو  دربب ؟ تسا  رداق  ار  وت  مایپ  یسک  هک  مگ  شیوخ  تارطاخ  رد  يدوب و  هتـسشن 
.دوش یم  تسود  ياپ  يادص  رظتنم  میاه  شوگ  و 
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وت ظعاوم  رحس  رد  موش  یم  مگ  یهاگ  .تسا  شخب  تذل  تا  هنامیکح  ياهدنپ  ِندینـش  تا و  یناعم  ناتـسلگ  هشیدنا ! یباتفآ  درم 
.درب یم  ارم  تسلاجم  هسلخ  یهاگ  و 

ییاضر هدیمح  / زاریش يوب 

ییاضر هدیمح 

یلب یهد ، یمن  كرت  ایدعس  قشع  ّتنس  »

« ملِگ رد  هتشرس  يوخ  دور  رد  هب  ملد  یک ز 

.ندورس هب  نتشون ، هب  تدراد  یم  او  هک  تسا  دیما  يا  هلضاف  هنیدم  ار  وت  .ینادرگ  یم  خیرات  هتسویپ  تاحفص  رب  ار  تناتسد 

.تسا هدروآ  دجو  هب  ار  تیاه  هتخای  قشع ،

.قلاخ تنهذ  دنبات و  یب  تاملک ،

.ار دنمهوکش  يرثن  ریظن و  یب  یمظن  یگنهآ  شوخ  تاملک ، زا  ینک  یم  قلخ 

.تسد رد  سوناف  نیمز  نامسآ و  زا  يریسم ، هب  يریسم  زا  لایس ، ینهذ  رفس و  رد  ياپ 

.دودحم يا  هریاد  رد  دجنگ  یمن  هک  ینهذ  يذغاک و  یملق و  اب  .دنناوخ  یم  دوخ  هب  ار  وت  زاب ، ياه  هچیرد  مامت 

تعیـسو كاردا  هزادنا  هب  کی  چیه  ار  وت  ناتـسلگ ، هن  ناتـسوب ، هن  ار  وت  ییارـس ، یم  یـسیون و  یم  دنک ، یم  دوخ  یب  قشع ، ار  وت 
.دوب دهاوخن 

تدارا راگزور ، هب  ار  همه  دوش  نهک 

تدایز تسا ، لوا  قشع  نامه  هک  ارم  رگم 

ینیبب هتشک  مامت  يزور  هنیآ  ره  ارم 

تدارا ِتسد  ود  ره  هب  لتاق  نماد  هتفرگ 

.زورما ات  زورید  نامسآ  زا  تسدکی  ییاضف  رد  يا  هدوشگ  لاب  شیوخ ، نامز  زا  رتارف  هک  نامز ؛ شیوخ  رد  دناجنگ  یمن  ار  وت 

! دهد یم  جنران  ياه  هفوکش  يوب  تسفن  ادرمگرزب !

.خیرات درب  دهاوخن  دای  زا  ار  وت  زیگنارحس ؛ تمالک  مرگ ، تسفن  روش ، رپ  ترس 
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.رعش نامسآ  بات  یب  ياه  هنارک  رد  دنریگ  یم  لاب  هناورپ  نارازه  تناتسد ، يدوگ  زا 

.تدیارس یم  رعش  ییارس و  یم  رعش 
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.تسا هدناشن  شیوخ  هدیصق  يادتبا  رد  راگزور  راهب ، سنج  زا  يا  هژاو  نوچ  ار  وت 

.هشیمه نامسآ  رد  یشخرد  یم  شوخ  راولزغ !

تروص دور  مکاخ  رد  هک  منادنخس  غرم  نآ  نم  »

« مناتسلگ زا  ینعم  هب  دیآ  یم  زاوآ  زونه 

نایرقاب دیمح  / تحاصف ناتسلگ 

نایرقاب دیمح 

.دیآ یم  ساسحا  يا  هشیش  رهش  تمس  هب  رعش ، زا  یناوراک 

.دزاون یم  ار  لد  شوگ  شیاهرعش  لایخ  گنز 

.دیابر یم  لد  زا  لد  دیارس و  یم  رعش  بان ، ياه  لزغ  رعاش  يدعس ،

.لد تعسو  هب  دوش  یم  يرهش  تیب ، تیب  شیاهرعش 

.درک ساسحا  ار  یگزات  توارط و  دوش  یم  يراذگب ، مدق  هک  شیاهرعش  رهش  رد 

.تسا ناراهب  يزبس  هب  ناراب ، تفاطل  هب  ریرح ، یمرن  هب  ریذپ ، لد  اریگ و  همه  شیاهرعش ،

.تسا هدییور  تغالب  تحاصف و  لگ  شیاهرعش  غاب  هچوک  زا 

.دنک یم  یناوخ  همغن  ابیز  هچ  شیاهرعش  ناراسخاش  رب  هیبشت ، هدنرپ 

.دنیشن یم  اه  لد  لحاس  رب  دزیخ و  یمرب  لایخ  زا  یجوم  شیاهرعش ، يایرد  زا 

.تسا ییایور  شیاه  هژاو  ییالط و  شیاهرعش  عولط 

.تسارجام زا  زیربل  تسالب و  ماد  هقلح  يدعس  ياه  لزغ 

.تحاصف ناتسلگ  تسا و  توالح  ناتسِرّکِش  شیاهرعش 

.دشخرد یم  شیاهرعش  نامسآ  رد  هراعتسا ، هراتس 

.دزاس یم  ار  لد  دزاون و  یم  ار  حور  هک  تسا  یناتسد  رازه  یقیسوم  شیاهرعش ، ییارآ  جاو 
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.دروآ یم  قوش  هب  ار  ساسحا  باتفآ  يدعس ، لیخت  نامسآ  رد  يا  هدنرپ  عجس 

....یگنادواج زبس  تشد  هب  ور  دش  دهاوخ  زاب  ام  ساسحا  هرجنپ  وت  ياهرعش  اب  .دنا  یگدنز  وت  ياهرعش  يدعس !
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یقلاخ یلع  / روعش رعش و 

یقلاخ یلع 

.دنک یم  تتایاکح  نیشن  كاخ  ار  نامسآ  دراد و  یم  او  یناشفا  تسد  یبوکیاپ و  هب  ار  تاملک  تراعشا ، هنارگ  اینخ  تماق  هبذج 

؟ دیسر یم  ینشور  هب  تراعشا  لالز  رد  درک و  یم  ییابیز  قلاخ  ار  ملق  هک  تزیمآ  رحس  ناتشگنا  تساجک 

.دروآ رب  رس  ییابیز  هفوکش  اه ، هژاو  ناج  یب  نت  زا  ات  يدیدرونرد  ار  تاملک  مامت  هرتسگ  وت  يدعس !

هک تسوت  نازوس  شتآ  نیا  .دـشاب  وت  لاح  هدـننک  اقلا  خـیرات ، هشیمه  رد  ات  يدرک  يراج  تیاه  لزغ  رتسب  رد  ار  تنورد  ناـجیه 
.تسا هتشاذگ  اج  هب  تا  هتخوس  لد  زا  يرتسکاخ 

.تسا هدنکارپ  خیرات  تعسو  رد  ار  تزیگناروش  ياه  لزغ  رطع  تسفن ،

! یسراپ نابز  هرابود  يانعم  يا  دنریگ ، یم  ورین  وت  هاگن  زا  اه  هژاو 

.ساسحا شخب  حور  نینط  تدایرف  تسا و  روعش  رعش و  هتخیمآ  تدنب  دنب 

.يدرک نیجع  رعش  اب  ار  تدوجو  نتشیوخ ، یب  يدش و  اهر  شیوخ  زا 

! تبحم نامجرت  يا  دنک ، یم  ناروف  تتاساسحا  نایلغ  لزغ ، ياه  تیب  رد  تا  يراج  هاگن  زا 

؟ دوش یمدننام  ار  وت  ناتسوب  راز ، نمچ  مادک  رت و  شخب  حور  تسا و  رتزاون  لد  وت  ناتسلگ  زا  غاب  مادک 

؟ درواین نامیا  وت  يربلد  نیئآ  رب  دناوخ و  وت  ناوید  زا  یلزغ  ناوت  یم  رگم 

؟ دشن شریظن  مک  تغالب  تحاصف و  شوهدم  دینش و  وت  ناتسوب  زا  یلزغ  ناوت  یم  رگم 

؟ دشن قشاع  ياه  هلچلچ  ههچهچ  نیشنمه  دیچ و  يا  هخاش  وت  ناتسوب  زا  ناوت  یم  رگم 

.يدروآ رد  زاورپ  هب  اهایور  نامسآ  تعسو  هب  ار  تلایخ  ياه  لاب  يداد و  دنویپ  روعش  اب  ار  رعش  هک  ییوت 

تا یئاروها  يادص  نیشن  هلچ  ناتخرد ، هک  يدوب  ادصمه  ار  هلچلچ  مادک  يدش و  نکاس  جوا  رب  هک  یتفرگ  هناشن  ار  هراتـس  مادک 
؟ دندش

.دریگب هدیدان  ار  تراعشا  رگشزاون  زان  دناوت  یمن  یسک 
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يرهپس بارهس  تشذگرد 

نابزرم ریما  / اهوب بش  نیا  يال 

نابزرم ریما  / اهوب بش  نیا  يال 

! بارهس تسین  اج  نیا  یسک 

.نردم تیندم  قالتاب  رد  هدش  هفخ  ياه  یهام  يدنام و  وت  دندش و  لگ  اه  بآ 

؟ دچیپ یمن  ناشاک  ياه  هچوک  رد  رگید  وت  یندنام  يادص  ور  هچ  زا  رعاش ! ِیشاقن  یشاّقن ، رعاش 

.دتفا یمن  رساین  رایبا و  ياه  تخرد  هب  رگید  تا  یمخز  هدنخ 

! تسا تکاس  ردقچ   (1) هدازماما طایح 

یم نیا  هب  نم  ییاهنت !» كزاـن  ینیچ  دراد ، كرت  هک  اداـبم  دـییایب ، هتـسهآ  مرن  دـییآ ، یم  رگا  نم  غارـس  هب  : » ریز هدـیباوخ  ياـهآ 
؟ تشاد دهاوخ  دوجو  وت  یب  مه  زاب  قشاع ، نارتوبک  لسن  هک  مشیدنا 

.داد دنهاوخ  لُگ  هرابود  يدیشک ، هداس  موب  يور  وت  هک  ییاه  تخرد 

یم يدرم  زبس ، ياتـسور  نیا  رد  يراـگزور  هک  رگید ، ياـه  هچب  يارب  وا  ياـه  هچب  دـیوگ و  یم  هصق  شیاـه  هچب  يارب  ترهاوخ 
.دز یم  هناوج  هفوکش  شیاه  تسد  زا  هک  تسیز 

تخرد همه  زا  هچوک و  هت  ات  موش  مگ  مورب  مراپسب و  نت  تسا ، یمدق  کی  رد  هک  یبآ  هب  دهاوخ  یم  ملداه  تقو  یهاگ  یناد  یم 
؟ مسرپب ار  تسود  هناخ  سردآ  اه ،

! لوبق تزامن  رعاش ! یشابن  هتسخ 
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.تسا ندوبن  هنارب  ون  هک  دزادنا  یم  زییاپ  رانا  نیرخآ  دای  هب  ارم  تیاه  هناش  نزاوتم  هسدنه 

اب ینز  یم  مدـق  تشهب  رد  وت  دریگ و  یم  تشهب  ياوه  هدازماما  اهزور  یـضعب  دـنیوگ : یم  يا ! هدـیباوخ  اج  نیا  هک  هتـسخ  ياـقآ 
هوک هب  هک  دننیب  یم  شود  رب  موب  يدرم  راثح ، ناکدوک  دـچیپ ، یم  فلع  يوب  هناتـسلگ  رد  یتقو  دـنیوگ  یم  تاملک ، ناگدـنرپ و 

.دسر یم 

! دوب یبآ  وت  کچوک  قاتا  ردقچ 

! يدوب هدیشک  تسد  رون  هب  ردقچ 

هچوک مدرم  اب  هک  يدز  یم  فرح  ردـق  نآ  هن  مشابن و  مدوخ  مـالک و  هبذـج  رد  موش  مگ  هک  دوب  رعـش  ردـق  نآ  هن  یتح  وت  ناـبز 
.مریگب تهابتشا  رازابو 

.دوب اهوب  بش  نیا  يال  سوملم ، یتیعقاو  لایخ و  مهو و  نیب  يزیچ 

.ار ناراب  هنارت  ار و  خرس  لُگ  قارشا  میدید  یم  ییوگب ، ار  تتارطاخ  هک  گرم  داد  یم  رگا  لاجم 

.درک یم  نامکنخ  تیاه ، تسد  راس  هیاس  ناتسبات ، رهظ  میدروخ و  یم  رود  ياه  همشچ  بآ  زا 

.منزب مدق  تیدبا  رد  وت  اب  دهاوخ  یم  ملد  بارهس ! تسا ، هتفرگ  اج  نیا  اوه 

.رتوبک کی  لثم  یهام ، کی  لثم  مشاب ؛ کچوک  مشاب ، كدوک  هرابود  مهاوخ  یم 

.موش اهرود  رفاسم  كدصاق ، اب  مخرچب ، هناتسم  نیمز ، اب  ناذا ، راب  اب  میوگب ؛ رکذ  ناتخرد  اب  مهاوخ  یم 

.مسرب لاحم ، هچ  ره  تسا ، یندشن  هچ  ره  هب  مهاوخ  یم 

.مشاب رعاش  مهاوخ  یم 

.مشکب قشع  شقن  مهاوخ  یم 

؟ ینک یم  مکمک  دیاب ؛ یم  رون  ینزور  تسا ؛ هتفرگ  اج  نیا  ياوه 

.مناوخب ار  ما  یگدنز  زامن  نیرتزبس  وت  اب  راب  نیا  مهاوخ  یم 

يداب تهزن  / دوب زورما  یلاها  زا 

يداب تهزن 
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؟ يدرک هچ  ار  تهاگن  یبآ  يولالت  نآ 

! دننامن ایرد  یب  شخرس  ياه  یهام  ات  يدیشخب  هیاسمه  هناخ  کچوک  ضوح  هب  دیاش 

؟ یتشاذگ اج  هب  میتی  هچب  رسپ  مادک  لایخ  نامک  نیگنر  رد  ار  تگنر  رازه  یشاقن  موب 
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؟ يرخب روگنا  هشوخ  زا  يا  هراوشوگ  یماذج ، نز  يارب  ات  یتخورف  يراسمس  دنچ  رد  ار  تیاهرعش  يزبس 

؟ یتخیر ینادعمش  لگ  ناش ، يدیعبت  ياه  هاگشیاسآ  هشوگ  رد  هدش  ریگ  نیمز  ياه  یب  یب  ناماد  رد  ردقچ 

؟ یتشاک نونجم  دیب  قشاع ، دنچ  رازم  رس 

؟ يدرپس هر  نادرگرس ، ياه  یلوک  ینامناخ  یب  یگراوآ و  ياجک  ات  شود ، هب  هناخ  ياه  نوزلح  اب  يرفسمه  رد 

؟ يدرک نشور  عمش  تفرگ ، یم  ظفاح  لاف  هک  هلحم  روک  درم  ریپ  يافش  يارب  هناخ  اقس  نیمادک  ياپ  رد 

؟ یتسیرگ ساسحا  یب  ياه  هوک  نایم  رد  هدشمگ  ياتسور  باوج  یب  يادص  يارب  هتسخلد ، ناپوچ  دنچ  زاس  يادص  اب 

؟ دننیبب شا  یلالز  رد  ار  شیوخ  یکاپ  دنناوتب  اهرتوبک  ات  یتخیمآ  همشچ  مادک  دولآ  لگ  بآ  رد  ار  تنامشچ  کشا 

؟ تفر رتولج  مه  وت  زا  دز و  بآ  هب  ار  دوخ  هنهرب ، اپ  ریگیهام  هچب  رسپ  مادک  يوجتسج  رد  تیاه  شفک 

يارب ام  تسب و  رفـس  راب  هشیمه  يارب  هدـنرپ ، لگ و  یـشوغآ  مه  راهب و  لصف  رد  تشاد ، اج  ییاـهنت  هزادـنا  هب  هک  تنادـمچ  ارچ 
؟ میدنام اهنت  تهاگن  هتسب  ياهرد  تشپ  خرس ، بیس  کی  ندروخ 

: دورس دهاوخ  وت  يارب  كاخ  بآ و  نیمه  زا  رگید ، يرعاش  ایآ 

دوب زورما  یلاها  زا  هک  »

« تشاد تبسن  زاب  ياه  قفا  مامت  اب  و 

ییاضر هدیمح   / ریپ ناشاک  زا  نتشذگ 

ییاضر هدیمح 

دنگوس اشامت  هب  »

مالک زاغآ  هب  و 

« تسا سفق  رد  يا  هژاو 
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.اهراز مدنگ  اهراشبآ و  معط  رد  هدیچیپ  تسفن  يراج ، ياهرابیوج  همادا  تیاه  تسد  باتفآ ، گنهآ  تهاگن 

.نکن نفد  كاخ  رد  ار  تملق 

! تتراشا تاحفص  دریگب  گنر  راذگب 

.دروایب دای  هب  ار  هتخوس  ياه  قیاقش  دراد ؛ نایرج  تیاه  گر  رد  هچ  نآ  راذگب 

.تسا هدروآ  صقر  هب  ار  تاملک  تدوهش ، فشک و 

.یشک یم  سفن  یفاوق  راصح  زا  نوریب 

.دنا وت  مار  تاملک ،

.يا هدیشک  سفن  تنوماریپ  ياوه  رد  ار  تشهب  زا  يا  هّکت  يوارت ، یم  رعش  ییوگ و  یم  رعش 

، روعش اب  رون ، اب  ار  تتاظحل  یشِک  یم  گنر  یب 

.ار ترپ  ریز  ِنامسآ  زاورپ ، سنج  زا  ییاه  لاب  اب  یهد  یم  شقن  ییارس و  یم 

! خیرات تاحفص  رد  دچیپ  ترعش ، ِنزوم  ِگنهآ  رطع  راذگب  ؛ راذگن اج  اه  كاخ  رد  ار  تملق  تسوت ، هدوشگ  شوغآ  كاخ ،

.ار تملق  ار ، ترتفد  يا ، هتشاذگ  اج  رعش  ياه  هچقاط  رب  ار  تهاگن  مالک ، ینزوم  هچ  نآ  هب  ار  وت  رعش ، هچ  نآ  هب  ار  وت 

یشومارف هب  ار  وت  نانز  وسوس  تریدقت  ياه  هجنپ  رس  رد  نامز  هک  نآ  یب  .ار  تراشرـس  ساسحا  تسا  هتـسشن  راب  هب  لاهن ، هچ  ره 
.دراپسب

.يا هداد  همادا  باتهم  ات  ار  تیاه  ماگ  ّدر 

.ییارس یم  رون  هام ، زا  باریس 

تیاه مشچ  هک  يزیخاتسر  هب  کی  چیه  ار  وت  شقن ، هن  ار  وت  رعش ، هن  ار  وت  تیاه ؛ تسد  رد  ملق  دزغل  یم 

.دناسرن دیشک ، یم  راظتنا 

.دنک هبرجت  ار  تسدارف  ینامسآ  ات  تخات  نوریب  دبلاک  زا  هنادوخ  یب  هک  تحور 

.هتفرگ رگ  ییاه  هملک  دز ؛ هملک  هچ  ره  ِناج  هب  شتآ  تمرگ ، سفن 

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنرتسگ یم  لاب  دننز و  یم  جوم  هک  دنا  وت  ساسحا  ِنایرج 

.نکن نفد  كاخ  رد  ار  تملق  .دنا  هدناوخ  اه  نامسآ  ینامهیم  هب  ار  وت 
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داژن يدهم  دیما  / ریوک رعاش 

داژن يدهم  دیما 

دـش و یم  زاـب  یّلجت  هب  ور  شیاـه  هرجنپ  هک  يرهـش  دوب ؛ هدـمآ  هدـشمگ  يرهـش  زا  .دوبن  ناـشاک  شرهـش  اـما  دوب ، ناـشاک  لـها 
دنتشاک و یم  اه  نادلگ  رد  مه  ار  ردبـش  لگ  شنامدرم  هک  يرهـش  .دندرک  یم  يزاب  تفرعم  ياه  هخاش  اب  شا ، هلاس  هد  ناکدوک 

.دندش یم  تسمرس  هزات  فلع  يوب  زا  دندرورپ و  یم  سکرک  سفق ، رد 

.ناسنا اب  تعیبط  هک  ردق  نامه  دوب ؛ نابرهم  تعیبط  اب  ناسنا  نآ ، رد  هک  يرهش 

.دوب هدش  مگ  بارهس  رهش 

.دیچ شنماد  زا  ار  اه  هراتس  ناوت  یم  تسا و  کیدزن  نیمز  هب  شنامسآ  هک  اج  نآ  دوب ؛ ریوک  لها 

.دوـش یم  رعاـش  یمدآ  هک  تسا  توـهرب  نیمه  رد  ...ادـخ و  تسا و  یمدآ  شدوـخ ، تسا و  یمدآ  تـسین ؛ زیچ  چـیه  ریوـک ، رد 
.دنشاب هتشاک  يدّمحم  خرس  لگ  ياه  غاب  شا ، هشوگ  هشوگ  رد  هک  يریوک  دوب ؛ ریوک  رعاش  بارهس ،

یم رون  اه  مدآ  هک  اج  نآ  دـنا ، یّلجت  رد  يزور  ره  ياه  ّتیعقاو  نوچمه  يریطاسا  ياهزار  هک  اج  نآ  دوب ؛ قرـش  رفاسم  بارهس ،
هک اج  نآ  دنک ، یم  سمل  شا  یناحور  باصعا  مامت  اب  ار  شا  يدبا  یلزا و  ییاهنت  یمدآ  هک  اج  نآ  دننکارپ ، یم  بیس  دنماشآ و 

.دراد نایرج  ّتیدبا  ات  ینوران ، هیاس 

ردام رورپرهم  ناماد  هب  تشگزاب  ياّنمت  دروآ و  یمن  بات  ار  نهآ  دود و  رصع  هک  یمدآ  تسا ؛ یمدآ  ياه  ییاهنت  رعاش  بارهس ،
.ندیبات لاح  رد  رهم ، ُرپ  مرگ و  ار  باتفآ  یبآ و  ار  نامسآ  دهاوخ و  یم  زبس  ار  نیمز  هک  یمدآ  دراد ، تعیبط 

.درک غورد  دود و  زا  هتسخ  نایمدآ  ییاهنت  رذن  ار  شرعش  تسیز و  هنارعاش  دوب ، رعاش  بارهس 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / اه گنر  بورغ  زا  یحرط 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! دنا هدیمد  شیاه  یشاقن  رب  بورغ  زا  یگنر  ایوگ 

! تسا هتسشن  شهاگن  ياه  هژاولگ  رب  نازخ  زا  یحرط  دوش ؛ یمن  هدید  شیاه  یشاقن  زبس  مجح  رد  روش ، رعش و  راب ، نیا 

! دنارتسگ یمن  نمچ  زبس ، بارحم  رب  هداجس  رگید 

! دنیبب بآ  هنییآ  رد  ار  رای  هدش  ریثکت  هرهچ  دهاوخ  یمن  رگید 

! دناوخب زاورپ  هب  ار  هلچلچ  هتسب  ياهرپ  دهاوخ  یمن  رگید 

هب نتـسویپ  كاخ و  تشخ و  يانگنت  زا  نتـشذگ  یگدـنز ، تمـسق  نیرت  يرولب  زا  روبع  تسا ؛ ناـمز  هنییآ  زا  روبع  ناـمز  کـنیا ،
: كالفا هنییآ 

رتسکاخ زا  رتالاب  دور  یم  يدرگ  دیشروخ ، هنودرگ  سپ  رد  »

دزیمآ یم  اه  ناشیرپ  وم  نایروح و  يادص  و 

«. يرادیب ياهرد  دش  زاب  رفولین /  ياه  لگ  یبآ  رابغ  اب 

رعاش ياه  یسپاولد  ساکعنا  نان » یمک  بآ و  یفک   » هصغ رگید  هک  يرهش  تسا ؛ نارعاش »  » رهش هب  رعاش »  » نتسویپ لاجم  کنیا ،
! تسین

.تسود ترضح  ناهاگ  یّلجت  رد  دوهش  ساسحا ، نیرولب  تاظحل  رد  دوهش  تسا ؛ دوهش  ور ، شیپ  هنییآ  اهنت  اج  نآ 

توکـس رد  ندش  يراج  تسا ، ندوب  رعاش »  » ياج هب  ندـش  دـهاش  تسا ؛ ندوب  یناشاک »  » ياج هب  ندـش  ینامـسآ »  » لاجم لاجم ،
.دوهش هنییآ  رد  ندش  يراج  تسا ، لصو 

! تسا هداهن  كاخ  تعسو  رد  مدق  ندش ، ینامسآ  ساپ  هب  زین  دوخ  ییوگ 

.دوبن يربخ  هنارعاش  بورغ  زا  رگید 

تمس يا  هرجنپ  نوچمه  ار  هنافراع  یگنادواج  هک  یقفا  دوب ؛ هدیزای  تسد  تمالـس  قفا  هب  ورادشون ،»  » هب يزاین  نودب  بارهـس ،» »
.دوب هدوشگ  شیور  شیپ  هنییآ ،
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! دوب دیپس » ، » درک یم  لگ  شیاهرعش »  » نهذ رد  هچ  نآ  دوبن ؛ « ییورادشون  » چیه هب  يزاین  رگید 

....دیپس هداج  دیپس ، هچوک  دیپس ، هناخ  دوب ؛ دیپس  تفکش ، یم  شیاه » حرط   » هچوک رد  هچ  نآ 

! نامسآ مرگ  شوغآ  دوب و  وا  دوب ؛ هدرپس  ییالال  هب  ار  شا  یکدوک  ياه  همزمز  مامت  هک  يا  هراوهاگ  و  .... 

.دچیپ یم  اضف  رد  اه  بالگ  رطع  لثم  هک  ییاوجن  تسا و  هتفر  وا  کنیا 

! داب ناملایخ  شمارآ  شدیپس ، ياه  لّزغت  زیربل و  شدای  زا  ناماه  لد  هچابید 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / تقیقح ِزاوآ  ِیپ 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم 

! اشامت زا  یعبانم  شیور و  ياه  همشچرس  زا  يزبس  مجح  هچ 

، شراعشا رطعم  هرتسگ  رد  رفس  شیاه و  یشاقن  ِناتسغاب  رد  تشگلگ  بارهس ، ِیبآ » قاتا   » ِروثنم ِياه  هقیقد  ِقّروت  اب 

.میبای یم  رد  ار  وا  فیرظ  تولخ  دنَوَر 

...درادرب كَرَت  هک  ادابم  هتسهآ ؛ مرن و  مینک ؛ طایتحا 

: تسین یچوپ  سأی و  هدیئاز  ییاهنت  نیا 

متسه اهنت  دشاب  نم  دای  »

« تسا ییاهنت  ِرس  يالاب  هام 

.ینشور تسا و  هام  تولخ ، نیا  ِزارف  هک  نئمطم  تسا و  راودیما 

، اـهنت شیوخ ، تسد  رود  رد  تفر و  یگدـنز  داـعبا  ِتوـلخ  هب  تشاد ، اـج  شا  ییاـهنت  نهاریپ  هزادـنا  هب  هک  ینادـمچ  اـب  بارهس 
« .تخس و  ریز ، هب  رس  و  اهنت ، و  شاب ، عیسو  : » دز همیخ  فرح  نیا  ِگر  رد  تسشن و 

تداع روآ  ناغمرا  هعومجم ، نیا  اب  ندـش  سونأم  وا و  اب  نتفرگ  تفلا  .تسا  هزاـت  ياـه  هاـگن  زا  يا  هعومجم  يرهپـس ، زا  تبحص 
: تسا ییادز 
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« .تساشامت ریسم  رد  هتسویپ  تداع  رابغ  »

« دید دیاب  رگید  روج  تسُش ، دیاب  ار  اه  مشچ  »

سکرک بسا و  : » دنتسه دنیاشوخ  ابیز و  اه  هدیرفآ  یمامت  هک  نوماریپ  ياه  هدیدپ  هب  تبسن  يرگن  ناسکی  ینعی  وا  اب  ندش  وسمه 
« ...و زمرق  هلال  ردبش و  لگ  - 

: تسین یگریت  رسارس  بش ، .درادن  دوجو  قلطم  يدیلپ  ّرش و  مسا  هب  يزیچ  بارهس  يارب 

« .تسا يدب  زیچ  بش  هک  میئوگن  «و 

.دنک یم  نامهاگن  هتسشن ، هیاس  رد  دنیچ و  یم  ناحیر  هک  دناد  یم  يا  هدنز  ِيابیز  ار  گرم  یّتح  وا 

« تسین رتوبک  نایاپ  گرم  گرم /  زا  میسرتن  «و 

لماک تسا و  مزـال  ارـس ، نیا  زا  ندـیچوک  هک  دـنک  یم  يراـج  یگ  هّرم  زور  ِنتم  رد  ار  شیوخ  نشور  هدـیقع  هنارعاـش  ردـقچ  و 
: هدننک

« تشگ یم  يزیچ  یپ  رد  ام  تسد  دوبن ، گرم  رگا  «و 

: هنیمز نیا  رد  ار  ناینیشیپ  هابتشا  ِتشادرب  مینزب  طخ  راو  بارهس  میئایب 

« هدنز ییاضف  تسین  رس  تشپ  »

« .تسا نونکا  هچضوح  رد  ندرک  ینت  بآ  یگدنز  »

بـش رد  دـیود و  تقیقح  زاوآ  یپ  ادـخ ، تخرد و  ِياقتلم  هب  ندیـسر  يارب  دیـشون و  تریـصب  بآ  فرح ، بت  رد  يرهپـس  يرآ !
: تفگ داد و  ناشن  ام  هب  ار  رصانع  ضبن  ریسم  شیاه ، کلپ  اب  دورس و  نافرع  غاب  زا  نرَق  ِینامیس  حوطس  تازلف و  كاکطصا 

!« تسا فاص  هچ  ایشا  جارعم  هار  »

تسا عمج  بآ  رد  افص ، تا ، یلالز 

تسا عمج  باتهم  رد  رون  دوهش و 

زبس هشیدنا  هفطاع ، تفاطل ،

.تسا عمج  بارهس  رد  قوف  تافص 
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دیاب دیچرب ، لد  ریغ  زا  هاگن 

دیاب دیمهف  همه  ار  قیاقح 

بارهس وت  ِيابیز  ِدنپ  ِيادف 

« دیاب دید ، رگید  روج  : » یتفگ هک 

بارهس تسایرد ، کی  ِیشاکنک  هب 

بارهس تس ، « امین  » زا رت  يربا  شلد 

راب کی  دنچ  ره  لقا  .هن ال  وگن 

بارهس تساهنت  ایب ، شرادید  هب 

ییاضر ناراب  / دیرپ راس  کی 

ییاضر ناراب 

دنگوس اشامت  هب  »

مالک زاغآ  هب  و 

نهذ زا  رتوبک  زاورپ  هب  و 

« .تسا سفق  رد  يا  هژاو 

.شیوخ هنامز  ِسفق  يانگنت  رد  یلالز  هژاو  سفق ؛ رد  دوب  يا  هژاو  بارهس ،

ِرطع زا  رپ  رهـش ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  سپ ، نآ  زا  درک و  سح  دوخ  رد  ار  یکدوک  ِروضح  ِتفاطل  ناـشاک ، يزییاـپ ، ِزور  کـی 
.ندال ِرطع  زا  رپ  دش ، یشحو  هشفنب 

هد كدوک  ره  ِتسد   » و دندوب » زاب  یّلجت  هب  ور  اه  هرجنپ  ، » بارهس ِرهـش  ْنامرآ  رد  .دوب  كاپ  هداس و  يا  هشیدنا  بارهـس ، هشیدنا 
«. یتفرعم هخاش  رهش ، هلاس 

.كدوک کی  ِیگداس  هب  هاگ  دوب و  فوسلیف  هاگ  بارهس ،

.درکن شیاهر  یناطرس ، ياه  لولس  هک  سوسفا 
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.»؟ بارهس  » دنک شیادص  ینشور  هرجنح  هک  نآ  یب  دیاشگب ، شا  يربا  ِنامسآ  هب  ور  يا  هرجنپ  یتسد ، هک  نآ  یب  تفر ؛ بارهس 

...تفر و  دینشن » نامز  ِسنج  زا  یفرح  «، » دوب هدرک  تبحص  هیحان  نیا  مدرم  اب  هرجنپ  نیرتزاب  زا   » هک وا 

.دیرپ راس  کی  ینعی  یگدنز  »

؟» يدش گنتلد  هچ  زا 

نادامار نیرسن  / وب بش  نیا  يال 

(1) وب بش  نیا  يال 

نادامار نیرسن 

ییوگب قشع  زا  نخس  ام  اب  هک  يدوب  هدمآ  .دوب  زاب  یلجت  هب  ور  شیاه  هرجنپ  هک  يرهش  زا  يدوب و  هدمآ  اهایرد  یبآ  تمـس  زا  وت 
! دنلب جاک  نآ  ِياپ  اهوب ، بش  نیا  يال  تسا ؛ یکیدزن  نیا  رد  هک  ییادخ  زا  و 

.يدینش یم  ار  هچغاب  سفَن  يادص  يدوب و  دونشخ  هنوباب  هتوب  کی  ندیئوب  هب  وت  .دوب  هچغاز  ییاهنت  نارگن  هشیمه  تلد 

.تشاد نایرج  فیط  .تشاد  نایرج  هام  تزامن  رد 

.يدیشچ یم  ار  ینشور  یتفرگ و  یم  اه  هرجنپ  سفَن  اب  وضو  وت 

یم تساسحا  هچـضوح  رد  کی  هب  کی  ار  اه  هژاو  قشع ! هزادنا  تشاد  یـشرپ  گرم ؛ تعـسو  اب  تشاد  يرپ  لاب و  یگدنز  تیارب 
.یتسش

هرجنپ ره  ياپ  .یتشاک  یم  یکخیم  يراوید  ره  رـس  یتفر ، یم  اجک  ره  .دشاب  ناراب  دوخ  دـیاب  هژاو  داب ، دوخ  دـیاب  هژاو  یتفگ : یم 
اهرود حبـص ! مد  باوخ  لـثم  رون ، هشیب  کـی  لـثم  دوـب  يزیچ  تلد  رد  .يدرک  یم  انـشآ  يداد ، یم  یتـشآ  .يدـناوخ  یم  يرعش 

.دناوخ یم  یه  ار  وت  هک  دوب  ییاوآ 

شیور يادـص  یـسک  یتساوخ  یم  .دـنک  رادـیب  قشع  هشیب  رد  ار  نانامرهق  یـسک  هک  یتساوخ  یم  يدوب ، تقیقح  زاوآ  یپ  رد  وت 
هب ترهش  نز  .دنتشادن  هروطسا  وت  رهش  نادرم  اما  .دونشب  ار  كاخ 
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رگید يدش و  مگ  وت  .اهایرد  يوس  هب  یتفر  یتخاس و  یقیاق  هودنا ، تشد  رفاسم  يا  ماجنا  رس  و  دوبن ! روگنا  هشوخ  کی  يراشرس 
.دوب ادیپ  اه  ناتسرانا  يال  هب  تهاگن ال  ياپ  در  .دیدن  ار  وت  سکچیه 

: تفگ یم  هتسهآ  یسک  راگنا  دیچیپ : یم  هرطاخ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  زونه ، تیادص  و 

«. درکدیاب یگدنز  تسه  قیاقش  ات  يرآ ! .تسه  نامیا  تسه ، بیس  تسه ، ینابرهم  .تسین  رتوبک  نایاپ  گرم  »

هداز یقت  هبیط  / دیپس رعاش 

هداز یقت  هبیط 

.دنا يراج  اهدور  »

.دنناوخ یم  اهراس 

« دنصقر یم  اه  یهام 

.دنبلط یم  ار  وت  ياه  تسد  زونه  بآ ، رد  هداتفا  ياه  هناورپ 

.دسر یم  ماشم  هب  وت  ياهرعش  تعیبط  يوب  زونه  ناشاک ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد 

.درذگ یم  دنت  فاّفش و  دور ، نایرج  يراج  رد  بآ » ياپ  يادص  »

! اه یگداس  رعاش  نیرتاهنت 

؟ يدرشف شیوخ  رهم  رپ  ناتسد  رد  هناقاتشم  ار  رون  طسبنم  تسد  هک  يدید  هچ  باتفآ  تولخ  رد  وت 

.دناوخب شرب  رود و  يایشا  قمع  زا  ار  وت  ياه  هژاو  نهذ ، مادک 

؟ دنک یشاّقن  قیمع  ناگژاو  نیرتابیز  اب  يدابآ » رس  يالاب  ار  هام  سکع  ، » مشچ مادک  وت  زا  سپ 

! یشاّقن رعاش  يا  اه و  هژاو  شاّقن  يا 

.دورس یم  یگدنز  زا  درک و  یم  زاب  ناهد  هک  دوب  وت  هنوگ  رعش  ریواصت  وت و  ناگژاو  یشاّقن  رد  تعیبط ، گنگ  نابز 

! يدش بیرغ  ّسح  رجاهم  غرم  دوز  ردقچ 
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.تسا يراج  اه  یقاقا  نهذ  رد  زونه  وت  گرم  دراد و  نایرج  بآ  يراج  حور  رد  تا ، یگداس  هجهل  زونه  بارهس !

! دیپس رعاش  يا 

يردیح همطاف  / بارهس ياپ  يادص 

(1) بارهس ياپ  يادص 

يردیح همطاف 

یم اه  هرجنپ  شپت  اب  وضو  رون و  شرهُم  همـشچ و  شزامناج  دوب ؛ خرـس  لگ  کی  شا  هلبق  .یـشاقن  شا  هشیپ  دوب و  ناـشاک  لـها  »
یکیدزن نیمه  هک  ییادـخ  اـب  درک  یم  اوجن  .ورـس و  هتـسدلگ  رد  داـب  ناذا  زا  دـعب  .جوم  تماـق  دـق  یپ  تسب  یم  تماـق  تفرگ و 

.تساه

.تخرد گرب  زا  رت  نابرهم  تشاد ، يردام 

ار ینـشور  رون و  تساوخ  یم  .دنک  ریـسفت  اه  هلچلچ  يادـص  رد  ار  قیاقـش  زاوآ  دـنزب و  گنر  دـنک ، یـشاقن  یـسفق  تساوخ  یم 
اپ نمچ  نوناق  يور  .دوب  هاگآ  نیمز  نوناـق  زا  .دـنک  نیمز  راـثن  مالـس ، کـی  رد  ار  خرـس  لـگ  دبـس  دبـس  دراـکب و  رفولین  دـشچب ،

« .دروخب رب  نیمز  نوناق  هب  هک  مینکن  يراک  دشاب  نامدای  تفگ  تشاذگن و 

«. تسا نم  لام  نیمز  قشع ، اوه ، رکف ، هرجنپ ، تسا  نم  لام  نامسآ  : » تفگ و 

کلپ يور  ار  ناراب  يادص  درک و  برض  اه  لد  نابرـض  رد  .دناسر  تیدبا  ناوت  هب  ار  یگدنز  .دیـشک  ریوصت  هب  تشون و  تفگ و 
«. رعش کی  تسد  هب  نرق  کی  حتف  لثم  .درک  ساسحا  اه ، ناتسرانا  زاوآ  يور  بش ، بلق  نینط  رد  قشع و  رت 

دوب بارهس  وا 

.دورب وت  نم و  دای  زا  تداع  هچقاط  بل  رب  یگدنز  تشاذگن  هک  وا  »

قشع و یگدـنز ، رفاسم ، ياهداب  ینادرگرـس  كاـخ  رب  هداـج  یگدیـشک  فلع  شیور  ضبن  هراتـس و  بآ ، دوب و  یگدـنز ، هک  وا 
.دیشک ریوصت  هب  ار  رون  ُنامیا ،

.مینکن لگ  ار  بآ  تفگ  درکن و  لگ  ار  بآ  هک  وا 
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ینیچ .درادرب  كرت  هک  ادابم  دـییایب ؛ هتـسهآ  مرن و  دـییآ  یم  رگا  نم  غارـس  هب  : » تفگ دـناخرچ و  ار  شهاگن  تسـش ؛ ار  اـه  هژاو 
« .نم ییاهنت  كزان 

.درک وجتسج  اه  سلطا  يراگتسر  رد  باتفآ ، لگ و  هارمه  ار  ینشور  و 

.دزیر یم  اه  شزاون  هچ  سم ، هساک  رد  هک  دید  ار  رون  و 

.ناهنپ يدنخبل  تشپ  رون  زا  دش  رپ  هک  یبارهس  ...دوب ؛ بارهس  وا 

یم تعانق  كاپ ، یگتـسبلد  کی  هنییآ ، کی  هب  هک  یبارهـس  .دوب  دونـشخ  هنوباب ، هتوب  کی  ندـییوب  هب  بیـس ، کی  هب  هک  یبارهس 
.درک یم  ریسفت  شاه  ییابیز  مامت  اب  ار  یگدنزو  قشع  هزادنا  دراد ، یشسرپ  هک  تسناد  یم  يدنیاشوخ  مسر  ار  یگدنز  درک و 

.رجاهم غرم  کی  بیرغ  سح  رد  هام ، ییاهنت  سمل  رد  باقشب ، کی  نتسش  رد  یتح 

« .دوب بارهس  وا  ...دیود  یم  تقیقح  زاوآ  یپ  .دش  یم  دلوتم  درک ، یم  عولط  دیشروخ  یتقو  اه  حبص 
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كاپ نیمز  زور 

هراشا

هعمج

تشهبیدرا 1384  2

لوالا 1426 عیبر   13

Apr.22.2005

نابزرم ریما  / ادرف یبآ  نامسآ  ات 

نابزرم ریما 

.زورید ياه  سلطا  اه و  سای  لالز  زج  دهد ، یم  زیچ  ره  يوب  مسفن 

.ممهف یمن  ار  روگنا  رانا و  معط  رگید  هک  ما  هدرک  اه  هیر  اه و  مشچ  رابنا  ار  برس  ردق  نآ 

.تسا هدش  گنت  یبآ  نامسآ  يارب  ملد 

.یسم ياه  يوج  ینامیس و  ياه  تخرد  زا  رترود  ییاج  مورب  مهاوخ  یم 

.دهدن دود  يوب  میاه  سفن  هک  مورب  ینیمزرس  هب  مهاوخ  یم 

.دنمهفب ار  بآ  معط  اه ، یهام  دشابن و  هدولآ  مکاخ  دشابن ، تفن  معط  میاه  بل  ریز 

.دنک یم  یمخز  ارم  نامسآ  يدالوف ، ياه  تسد  تبرغ  دشارخ و  یم  ار  ما  هنیس  نامیس ، یتخس 

؟ يزور مدوب  نیمز  ياهربا  نیرت  كاپ  رفاسم  نم  میوگب ، یسک  هچ  هب 

؟ دناسرب گرزبردپ  یکاخ  ناتسد  هداس و  نان  ریش و  هب  اتسور ، یکاپ  هب  ارم  مهاوخب  هک  زا 
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؟ دناوخب راهب  زا  هک  یکواکچ  يادص  ندینش  زا  تسا  رپ  شوپ ، يرتسکاخ  ياهزور  نیا  ياجک 

.دنفلاخم يرانق  اب  اج  نیا  دهاوخ ، یمن  ار  وتسرپ  اج  نیا 

.دنزیر یم  ناماهگر  يوت  ار  تعرس  نونج و  سوریو  اه ، هناخراک  یمس  ياه  چراق 

.میرادن یّنس  میوش و  یم  ریپ  میراد 

.میمهف یمن  میوش و  یم  یهایس  دود و  یخالس  میراد 

زا مدـنگ ، ییـالط  ياـه  هشوـخ  زا  درز ، دیـشروخ  زا  فاـص ، ياوـه  زا  تفگ ؛ یم  میارب  کـسام  نودـب  ياـهزور  زا  گرزب  رداـم 
.دوب هدیسر  ون  هب  نیمز  هک  يدابآ  نیرتزبس 

؟ هوک تشد و  نارک  یب  زا  ناپوچ  یِه  یِه  تساجک 

؟ نیشنلد ین  تساجک 

؟ هرک ریش و  زا  رپ  ياه  کشم  تساجک 

؟ درک یم  نام  هرفس  نامهیم  ار  هزات  نان  هک  یب  یب  نابرهم  ياه  تسد  تساجک 

.میمهف یمن  ام  دوش و  یم  مگ  دراد  يزیچ 

.میباوخ ام  دوش و  یم  مک  ام  زا  يزیچ 

.دود ياه  هّکل  نیرت  سردنم  زا  تسا  رپ  اوه  بقع و  رد  میور  یم  ولج  میراد 

؟ دوش یم  اجک  ياه  هناخراک  لاغُز  دراد  میتشاد ، تسود  ار  شا  هیاس  اه  لاس  هک  یتخرد 

.دود زا  برس ، زا  نجل ؛ هلابز و  زا  يا  هدش  رپ  مدوب ! تقشاع  هک  ینیمز  مدیتسرپ ، یم  هک  یکاخ  متشاد ، تسود  هک  ینیمزرس  هآ !

! بوخ نیمز  تمیشُک ، یم  نامدوخ ، ياه  تسد  اب  میراد 

!. شخبب ار  ام  نابرهم ، ردام  يا 

.میدرگ رب  تا  هلیپ  هلیش  یب  شوغآ  هب  يزور  نک  اعد 

.دوش مامت  دود  نامیس و  خزرب  نیا  نک  اعد 
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.دنصقرب اه  یهام  دنناوخب ، اه  لبُلب  دندرگ ، رب  هرابود  اهوتسرپ  نک  اعد 

.قاتشم ياه  تسد  رادبآ و  ياه  هویم  هزبس و  دشاب و  لگنج  دروایب و  هیده  ار  يراهب  ياه  لگ  يوب  هرابود  داب ، نک  اعد 
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! كاپ نیمز  نک ، اعد 

.میشاب ناسنا  میشاب ؛ نامدوخ  ام  هک  نک  اعد 

.دشاب رت  یبآ  ادرف  نامسآ  ات  میتسیاب  شالت  هب  وت  رانک  مه  ام  نک  اعد 

داژن يدهم  دیما  / ردام رهم 

داژن يدهم  دیما 

« ...سانلا يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  «و 

.يرتسکاخ نامسآ  تسا ؛ يرتسکاخ  نیمز ،

؟ میشیدنا یم  زبس  يادرف  مادک  هب  يرتسکاخ ، هنامز  رد 

.دش دهاوخ  نیمز  كاروخ  يزور  دوخ ، هکنآ  لاح  تسا ، نیمز  کلام  هک  دشیدنا  یم  زورما ، ناسنا 

ناـبزیم و تـسوا ؛ ناـمهم  زور  دـنچ  یمدآ  هـک  تـسا  يّرَقتـسم  ناـسنا ، تـسد  رد  تسادـخ  تناـما  نـیمز ، دـنتفگ  یم  اـم  ناردـپ 
.تسا يرگید  هناخبحاص ،

.دندرمش یم  یمارگ  نامسآ ، زا  يا  هیده  نوچ  ار  نیمز  دنتشاد و  یمن  اور  ار  تناما  رد  تنایخ  ام ، ناردپ 

؟ میتسناد تناما  نیا  بحاص  ار  دوخ  میدرک و  شومارف  ار  ام  ناردپ  دنپ  هک  دش  هچ  اّما 

هب هک  دـنزاورپ  رد  شتآ  زا  ییاه  هّکت  كاـخ و  زا  ییاـه  هدوت  دـنک ، یم  راـک  مشچ  هک  اـج  نآ  اـت  یهاـنتیال ، نامـسآ  ياـنفرژ  رد 
هتـشاد ناهن  دوخ  رد  ار  تایح  هعیدو  هک  تسا  هدش  مهارف  یتشهب  مینآرب ، ام  هک  كاخ  هدوت  نیا  رد  اّما  .دـننام  یم  مّنهج  توهرب و 

.درورپ یم  دوخ  رد  ار  اهبنارگ  يدیراورم  هک  یفدص  نوچ  تسا ،

مادـک رد  ار  اه  هویم  گنر  تفه  فیط  اه و  لگ  یخرـس  يدرز و  اهربا ، يدـیپس  اهایرد ، اهدور و  ِیبآ  اه ، هزبس  اه و  گرب  ِيزبس 
؟ درک غارس  ناوت  یم  تیاهن  یب  ِنامسآ  نیا  زا  رگید  هشوگ 

ار شا  یگنهرب  یگنسرگ و  یگنشت و  زاین  دهد و  ياج  دوخ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  دنوادخ  هفیلخ  دناوت  یم  نادرگرس  هرایـس  مادک 
؟ دروآرب

ص:64

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


رس رب  زین  ار  شیاه  هدنام  سپ  دکم و  یم  ار  شناج  هریش  هّرذ  هّرذ  دشک و  یم  رامثتسا  هب  ار  كاخ -  دوخ -  ردام  ساپـس ، ان  ناسنا 
.دساره یمن  زین  یهلا  تبوقع  يادرف  زا  دنکارپ و  یم  شیور  و 

نیمز درادنپ  یم  دیاش  .دوب  دـهاوخ  وا  ياه  یهاوخ  هدایز  ياریذـپ  زین  يرگید  ناماد  شردام ، رهم  رپ  ناماد  زج  درادـنپ  یم  دـیاش 
.تسه نامسآ  نیا  رد  زین  يرگید 

؟ میا هدرب  دای  زا  ار  نام  ناردپ  دنپ  فلخ ، ان  نادنزرف  ام  هک  تسا  هدش  هچ  اّما  دیراد ؛ ساپ  ار  ردام  رهم  دنتفگ : یم  ام  ناردپ 

یسوط اروح  / تقادص هنییآ 

یسوط اروح 

.كاخ ناماد  هدرورپ  کمن  مینیمز و  هرفس  هدروخ  کمن 

.میشاب یتسه  لگ  نیرتابیز  نآ ، گنراگنر  دبس  رد  ات  راو  هناوج  میا ، هدمآرب  كاخ  زا 

: مینک ار  عضاوت  همه  نیا  يدرگاش  یمک  رگا  دنکفا ؛ دهاوخ  ریز  هب  ار  ام  ّربکت  نامشچ  نیمز ، يراسکاخ 

ورین هب  هک  ورم  هار  زاـن  ربـک و  هب  نیمز  رد  زگره  (1) ؛ ًالوُط َلابجلا  ُغلبت  َْنل  َضْرَْالا َو  َقِرْخَت  َْنل  َکَّنِا  ًاحَرَم  ِضرَاـْلا  ِیف  ِشْمَت  ـال  «و 
« .دیسر یهاوخن  يدنلب  رس  رد  هوک  هب  تفاکش و  یناوتن  ار  نیمز 

.میراد هگن  كاپ  تسا ، ناج  مسج و  یکاپ  مّمیت و  تراهط  هک  ار  كاخ 

.میشاب تقادص  هنیآ  ناشورخ ، ياه  بآ  یلالز  يارب  میرگنب و  شزاون  هاگن  هب  نیمز  ردام  ِشوغآ  رد  ار  اه  لگ 

.مینامب رادافو  ناهج  توارط  ياه  هشیر  هب 

یـساپسان توهرب  رب  اپ  هدنیآ ، ياه  لسن  دوش و  دودسم  يدادادخ  هنیجنگ  نیا  ياهبنارگ  باسح  رد  نامنادنزرف  هیامرـس  میراذـگن 
.دنراذگب ناشدادجا 

.تشگ میهاوخ  زاب  كاخ  هب  میکاخ و  زا  ام  هک  مینامب  رادافو  یتسه  لماکت  هراوهاگ  هب 
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ییاهب خیش  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش

تشهبیدرا 1384  3

لوالا 1426 عیبر   14

Apr.23 . 2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / شناد برغم  زا  یعولط 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هتشاد یناشفا  وترپ  رد  هدرتسگ  یفیط  هک  دراپسب  ینوناک  هب  ار  شیوخ  تفرعم  هوبنا  ات  ار  هنافراع  كولس  رد  يریـس  دوب  هدرک  زاغآ 
! دشاب

تبحم يافص  هک  يراید  هب  دناسرب ؛ تفرعم  فاق  هب  تبحم ، غرمیـس  ددرون و  رد  ار  اه  هرد  اه و  هوک  ات  دوب  يراوشد  ریـسم  ریـسم ،
هیلع هللا  یلص  دمحم  رطع  شیاه  بارحم  نامیا و  يوب  شدجاسم  هک  يرهـش  هب  دنک ، شوارت  شا  هطقن  هطقن  زا  مالـسلا  هیلع  يولع 

تفرعم هعاشا  زا  لاجم  رایتخا ،» ربج و   » و لمع » لوق و   » ياوعد هک  یسلاجم  هب  دنهدبمالسلااهیلع ، ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  و 
! دریگن هّللا 

! تسا هتخاس  شیوخ  بوذجم  کبلعب ،»  » راید زا  وا  هک  تسا  ناهافص »  » يا هزوریف  نامسآ  رطع  نیا  ییوگ 
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.دراذـگب شیامن  هب  نافرع ، هفـسلف  قرـشم »  » رد ار  یمالـسا  باـن  هشیدـنا  مولع و  اـت  تفرعم ، ییاـیفارغج  برغم »  » زا قفوم  یعولط 
یم هدیدان  هفیظو ، ندش  راومه  يارب  ار  راگزور  ياه  يراومهان  دراپـس و  یم  رفـس  جـنر  هب  لد  هّللا ، قلخ  داشرا  يارب  هک  يدـشرم 

.دریگ

، لوصف مامت  يارب  اهر ، دازآ و  دورس ، لثم  هک  درورپب  يدرگاش » ، » نطاب يافص  ات  دیآ  یم  ناهافص  هب 

.دنک نیمضت  ار  ییاردص » تمکح   » يزبسرس

.دوش یهلا  مولع  نوناک  زادرپ  هولج  ات  دیآ  یم  ناهافص  هب 

.تسا هدنام  نوصم  شورف ، نید  نایمارح  دربتسد  زا  هک  دشاب  یلیاضف  نابهاگن  ات  دیآ  یم  ناهافص  هب 

، هقف تمکح ، ناـفرع ، بدا  ملع ، زا  يا  هدرتـسگ  فـیط  راـشتنا  يارب  دیـشروخ ، ترارح  وـترپ  زا  هدـنکآ  يا  هنییآ  لـثم  تـسرد  و 
.دیآ یم  مالک  ثیدح و 

مان هب  هنادرم  هک  يروشک  قشع ، روشک  مالسالا » خیش  « ؛ دزان یم  شیوخ  تلزنم  هب  ناهفصا ،»  » رهش هک  تسوا  مان  هوکـش  زا  کنیا 
«! بّصعت  » هچیرد زا  هن  درگن ، یم  قارشا »  » هرجنپ زا  نید  هب  دزان و  یم  مالسلا  هیلع  شیالوم  یمان 

.دنک يرادساپ  ار  هناروابان  هوکش  نیا  ات  دمآ  وا 

.دراپسب هتسیاش  كاپ و  ياه  تسد  هب  ار  ملع  تناما  ات  دمآ  وا 

! دزادرپب عّیشت  نیتسار  ياهرواب  ریثکت  هب  ات  دمآ  وا 

.بدا نافرع و  تمکح ، توارط ، زا  رپ  یلوکشک  اب  هدمآ ؛ وا 

، اه تمکح  نیرت  یقارـشا  ِظفاح  دنـشاب ؛ هشیدـنا  هنحـص  رد  عّیـشت »  » ياه ناـمرآ  ظـفاح  هک  تس  یناـسک  ندرورپ  لاـجم  کـنیا ،
.یلقن یلقع و  مولع  نیرت  هبذاج  رپ  اه و  لزغ  نیرتروش  رپ  اه ، نافرع  نیرت  يدوهش 

مه رباعم ؛ سدنهم  مه  تسا ، دـجاسم  رامعم  مه  يریطاسا ، یحور  اب  هک  يا  هناسفا  دوب ؛ هتخاس  هناسفا »  » راگزور شدوجو ، زا  ایوگ 
.اه هار  بآ  میسرت  هب  مه  دزادرپ و  یم  ناگراتس  میسقت  هب  مه  رقف ؛ نامرد  هب  مه  دزادرپ و  یم  کلم  ناماس  هب 
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هدیچیپ لحارم  ات  مالک  زا  هقف ، ات  تایـضایر  زا  تساه ؛ هشیدنا  هار  ارف  یغارچلچ  مادک ، ره  شا ،» هناگ  دون   » تافیلأت میلعت ، زا  غراف 
.نافرع هناقشاع  قیاقد  ات  مجع  برع و  تایبدا  زا  موجن ،

رصم و ماش و  قارع و  تخادرپ : تحایـس  ترایز و  هب  روشک ، هب  روشک  رهـش و  هب  رهـش  دیـشروخ ، وچمه  رتشیب ، یناشفا  وترپ  يارب 
! زاجح

ياپ اب  هک  نت ،»  » ياـپ اـب  هن  اـّما  تفر ؛ یم  دهـشم »  » تراـیز هب  دـیاب  جـح »  » تفایـض زا  ییوگ  یتسه ؛» لزنم  نیرخآ   » هاـگ نآ  و  ... 
«! ناج »

.تفر یم  باتفآ  تمس  هب  قشع  روشک  مالسالا  خیش  كاپ  مسج  دوب و  رادازع  ناوراک ،
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ماش رد  هیواعم  نب  دیزی  تکاله 

نابزرم ریما  !/ یهایس ریمب ،

نابزرم ریما 

.تنایخ دنامب و  یقاب  سرت  رام ، زا  تسین  دیعب 

.فت دنامب و  امرگ  طقف  ریوک ، زا  تسین  دیعب 

! دنمهف یمن  هک  اه  هناوید  لاح  هب  شوخ 

! یعفا ای  دنشاب  هدنرپ  دنناوت  یم  ردقچ  لقاع ، ياه  مدآ 

.ار مانشُد  هرازه  کی  ار ، تراقح  رمُع  کی  ار ، نیرفن  نعل و  خیرات  کی  دوش  یم  ترواب 

! دوب هتفرگ  ار  تیاه  گر  شتآ ،

.يدوب هتفر  ناطیش  ینامهیم  هب  اه  گس  اب  وت  دندز و  یم  هنایزات  هتسخ  ياهرهش  رب  تدوخ  نوچمه  ناگنیزوب ،

.دش دهاوخ  هداهن  تندرگ  رب  شتآ ، زا  هک  تسا  ینامسیر  نیلوا  نیا  شکب ؛

.تسا منهج  نیشتآ  هنایزات  نیلوا  نیا 

! دیزی تسوت ، تازاجم  عورش  نیا 

؟ یهلا نما  مرح  رد  یتخیر  نوخ  ردقچ  یهایس ! یتشز و  هراصُع  يا  دیآ  یم  تدای 

؟ يدرک تیانج  ردقچ  دیآ  یم  تدای 
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؟ ار نسح  دیآ  یم  تدای 

.دریگ یم  شتآ  ملاع  رگج  دیآ ، یم  هک  شمان 

.دوش یم  هدید  رتشیب  وت  یهایس  دیآ ، یم  هک  شمان 

.دوش یم  نامـسآ  ناگدنرپ  زا  رت  هوبنا  نم  مشخ  دـیآ ، یم  تقو  ره  وت  مان  دـنک و  یم  ادـیپ  ندـما  هناهب  هیرگ ، دـیآ ، یم  هک  شمان 
؟ دنشکب ات  ییوگب  ار  ادخ  ياه  هلالآ  دمآ ، تلد  روطچ 

؟ راک هچ  قشع  نادند  بل و  اب  ار  وت  بارش ! نوخ و  لسن  زا  يآ  یهایس ! نبا  یهایس  يآ 

زا رت  کچوک  يا  نابایب ، فک  ياه  هچروم  زا  رتریقح  يا  هدـش ، دازآ  رـسپ  يا  راک ؟ هچ  البرک  دـصاق  ياهوتـسرپ  تمرح  اـب  ار  وت 
اه و یـسلطا  نیرت  نابرهم  نیرت و  فیرظ  نیرتدـیپس ، رب  يدز  هنایزات  منیب  یم  یتقو  منک ، یمن  فالغ  ار  ما  هنایزات  هیداب ! ياه  نش 

.اه سای 

.دور یمن  نامسآ  دای  زا  الط ، تشت  نارزیخ و 

.دوب دهاوخ  تبارش  موقز ، یشون ، یم  میمح  دبا  ات  یخزود و  هلاچ  نیرت  قیمع  نامهیم  وت 

.دنتسه ترظتنم  باذع ، هتشرف  اهدص  اریز  دوش ؛ یم  مه  رت  كانتشحو  وت  يارب  اّما  تسا ؛ تخس  ندنک  ناج  مناد  یم  یهایس ! ریمب 

.دنام یمن  رتسکاخ  یتح  وت  زا  يریم و  یم  وت 

.دوب دهاوخ  هلبزم  دزوس و  یم  مه  تدسج  وت 

.دننک یمن  تیاهر  دنا و  هدامآ  نیشتآ  ياه  هنایزات  ...دبا  يارب  ینام  یم  نجل  رد  وت 

ییاضر هدیمح   / دسرت یم  وت  زا  خزود 

ییاضر هدیمح 

؟ دشک یم  راظتنا  ار  وت  نازوس ، یمّنهج  ياه  هلعش  هک  دناباوخ  دنهاوخ  روگ  مادک  رد  ار  وت 

؟ ینک یم  دنلب  وس  مادک  هب  ار  تراکمتس  ياه  تسد 

.دشک یم  یشومارف  ماک  هب  ار  وت  گرم ، ياه  لاگنچ  هک  تفای  یهاوخن  يزیوآ  تسد 

.تفشآ دهاوخ  مه  رد  ار  كاخ  باوخ  تمومسم ، ياه  سفن 
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.شتآ دود و  نیب  ضحم ، یتاملظ  رد  دش ؛ یهاوخ  هتخیگنارب  هایس  تفر و  یهاوخ  هایس  يا ؛ هتسیز  هایس 
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.دید دنهاوخ  هتخیر  ورف  ياه  هراوید  رب  ار  تخاتسگ  ياه  مشچ 

كاله.تسین نآ  زا  ییاهر  ار  وت  دیشک ، دهاوخ  هانگ  نوغ  ياه  بالات  رد  ار  تیاهاپ  هک  يدنب  یهرب ؛ كاخ  زا  یشوک  یم  هدوهیب 
.يدید یمن  باوخ  هب  یتح  هک  هنوگ  نآ  يوش ؛ یم 

.دنک یم  بوک  دگل  شیاه  ماگ  ریز  ار  وت  ماش ،

.دننک یم  اهر  خزود  رد  ار  وت  هک  شتآ  زا  ییاه  هتشر  زج  تشاد ؛ یهاوخن  يزیوآ  تسد 

.دینش دهاوخن  سک  چیه  ار  تیادص 

! تسا هدیعلب  ورف  دوخ  رد  ار  تتخت  جات و  دوز  هچ  ماش ،

، تفشآ یم  ار  ساره  ياه  هبارخ  ِباوخ  تراکمتس ، ياه  تسد  زا  هک  ار  ییاه  هنایزات  ریدقت ، تسد  دوز  هچ 

! دیبوک دهاوخورف  تیاه  هناش  رب 

! یتشز هچ  ره  اب  هتخیمآ  تسا ؛ هدیناشک  نعل  یشومارف و  ياه  بادنگ  رد  خیرات  ار  وت 

يارب یلاـب  يا  هنارک  چـیه  هب  ار  وت  .تلاوز  هب  ور  مسج  دزغل  یم  هثداـح  روـگ  رد  .تفریذـپ  دـهاوخن  شیوـخ  رد  ار  وـت  زین  كاـخ 
.تسین ییاهر 

.هدرشف كاخ  دزیر  یم  مه  رد  ار  تتردق  ِموهوم  ِياهریوصت 

.درپس دهاوخن  دای  هب  کی  چیه  نامز ، هن  ناکم ، هن  ار  وت 

.تنورد تاملظ  یکیرات و  دنک  یم  تسین  ار  وت  تسا ، هتخادنا  هجنپ  تدوجو  ناکرا  رد  ناطیش 

.تسوت هدوشگ  ناهد  خزود ، .دونش  یمن  یسک  ار  تیادص  یّتح  هک  هنوگ  نآ  دشک ؛ یم  نایم  رد  شتآ  زا  یبادرگ  ار  وت 

هداز یقت  هبیط  / شتآ ياه  هزادگ 

هداز یقت  هبیط 

.دنک یم  هاگن  وس  ره  هب  هتسشن ، شا  یناشیپ  رب  درس  قرع 

.دنزیر یم  شمادنا  رب  هدنهد  رازآ  ياه  هدنخ  زا  یماج  اه  سیلبا 

.دشک یم  ورف  دوخ  رد  سفن ، ره  ار  گرم  هدروآ و  رد  ریخست  هب  ار  شحور  یکیرات ،
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.ولگ رد  تسا  یشتآ  ياه  هزادگ  شا ، هرجنح  رب  اه  بآ  هدز و  لوات  یکشخ  زا  شناهد 
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.یگریت تواقش و  یهایس و  زج  دروآ ؛ یمن  رطاخ  هب  يزیچ  دبوک ، یم  شنهذ  هچیرد  رب  هچ  ره  هدیرب و  ار  شناما  یگنشت ،

.دناوت یمن  دراذگب ، شیاسآ  نیلاب  رب  رس  يا  هظحل  ات  دهد  یم  راشف  مه  رب  ار  شیاه  کلپ  هچ  ره 

زا ار  وا  هدـیماشآ  ياه  نوخ  ماـمت  دـنهاوخ  یم  ییوگ  دـنراد ؛ ناـیرج  شیاـه  گر  رد  ماـشآ  نوخ  ییاـه  شاّـفخ  نوچ  سوباـک ،
.دنکمب شدوجو 

.دنک یم  کیدزن  گرم  هب  شیوخ ، برطضم  ياه  شپت  رد  ار  وا  هظحل  ره  شبلق ،

! دیشک یم  ورف  شیوخ  ماک  رد  ار  وا  رتدوز  گرم  تسا ، هدز  سپاو  ار  وا  یگدنز  هک  رخآ  قیاقد  نیا  رد  شاک  يا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  طسوت  مالسا  رد  يدابع  هاگیاپ  نیتسخن  ابقدجسم ، يانب 

هراشا

هبنشکی

تشهبیدرا 1384  4

لوالا 1426 عیبر   15

Apr.24.2005

نابزرم ریما  / ناسرب رون  زا  يا  هعرج  هب  ارم 

نابزرم ریما 

.قشع میرح  رد  هناقشاع  زامن  نیلوا  كولس ، هناهب  نیلوا  تسادخ ، هناخ  هناخ ،

.تسا رت  مهم  يردق  اه  نیلوا  هشیمه  ...راس  هیاس  نیلوا  هاگداعیم ، نیلوا  دجسم ، نیلوا 

.ناقشاع نیلوا  دندمآ  مه  درگ  هک  اج  نآ  لد ؛ ِلوا  رارق  ینعی  لوا ، دجسم 

.دش شوپدیپس  ياه  تماق  رارق  هک  اج  نآ 

.دننک یم  قشع  فاوط  غرمیس ، درگ  هک  هنیدم  یگناخ  رجاهم و  ياه  هدنرپ  هتسد  هتسد  هاگداعیم  ینعی  داعیم ، ینعی  لوا ، دجسم 

نیا هنارکش  هب  دنک  یم  زاب  نابز  بوچ ، هکت  ره  هخاش ، ره  گرب ، ره  دهدب ، رگا  نتخاس  تصخر  غرمیس ،

.تسا میهس  رون  قشع و  عیفر  يانب  رد  هک 

.دنیوگ یم  ادخ  حیبست  دنراد  روطچ  دجسم ، فقس  ياه  گرب  هک  نیبب  ینارون ! لوسر  يا 
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! بآ زا  رت  هنشت  دنز ؛ یم  َهل  َهل  وت  ياه  هناش  يارب  ردقچ  دنلب ، نوتس  نیا  هک  نیبب 

.تیاه تسد  اب  دناوخ ؛ یم  اعُد  وت  اب  دراد  بارحم  نیا  نیبب ؛

.يزاس یم  ار  تیرشب  هناخ  ْنامرآ  نیلوا  يراد  راوید ، هب  راوید 

.ناهاش ياهرصق  دنلب  راوید  لثم  تسین ؛ یصوصخ 

.نابهار رید  لثم  تسین ؛ یصوصخ 

.تسا ناراب  هلحم  نیرت  یمومع  اج  نیا 

.تسا ینابرهم  تباتک  نیرت  هداس  اج  نیا 

.دنمه رانک  رد  ریقف  ینغ و  دنسر ؛ یم  مه  هب  ناسآ  اه ، تسد  اج  نیا 

.ندوب وت  اب  ِفیطل  ياه  هظحل  يوب  یگداس ، يوب  دهد ؛ یم  افو  يوب  اج  نیا 

.دنک یم  مخ  ار  نیچ  راوید  تشپ  شهاتوک ، ياهراوید 

.دنک یم  راوآ  ناهاشداپ  رس  رب  ار  یناساس  ياه  لیدنق  شا ، هداس  فقس 

.نامک نیگنر  تعسو  هب  دنز  یم  یقاط  شبیرغ ، بارحم 

.یتسرف یم  اه  لد  يارب  بیس ، دبس  دبس  ادخ ، زا  شرَع و  يور  ینیشن  یم  وت  دوش و  یم  شرع  نوتس  شا ، هداس  ربنم 

.ار اج  نیا  مسانش  یم 

یم رخف  نامـسآ  دروجـال  هب  متـسیا و  یم  شزبـس  هتـسدلگ  ریز  مور و  یم  دجـسم  هب  منک ، یم  وت  ياوـه  دریگ و  یم  ملد  تقو  ره 
.منک

.بارحم ياه  يراک  یشاک  يوت  منک  یم  مگ  ار  مدوخ  مور و  یم 

.بارحم هبیتک  طخ  هب  طخ  زا  بیس  يدمحم و  يوب  دیآ ؛ یم  وت  يوب  ناهگان 

.دراد ار  وت  یگداس  هناهب  ملد 

.دهاوخ یم  ایرد  ار  میاه  مشچ  کشا 
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! ناسرب تبارحم  یگداس  هب  ارم 

.شرع هب  ابق ، هب  ناسرب ؛ قشع  لوا  نوتس  هب  ارم 

! ناسرب رون  زا  يا  هعرج  هب  ارم 

! ناسرب ادخ  هب  ارم  وت ؛ يارب  دوش  یم  گنت  ملد 
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ییاضر هدیمح  / يا هداتسیا  زونه 

ییاضر هدیمح 

یلع هدنهد  يرای  ياه  تسد  اب  یهلا ، نما  میرح  دوش  انب  دیاب  .لوسر  ینامـسآ  ياه  تسد  اب  دوش ؛ هتـشاذگ  تشخ  رب  تشخ  دـیاب 
.مالسلا هیلع 

.ناناملسم دجسم  نیلوا  رد  زامن  هماقا  يارب  دنا ؛ هداتسیا  فص  هب  فص  کئالم ، لیخ 

.نیمز ات  دوش  یم  هدیشک  هک  تسا  رون  ياه  هتشر  نامسآ ، زا 

.هتفکش يراهب  شوخ  يوب  لوسر ، ياه  تسد  ابق ، ياه  تشخ  نیلوا  .دجنگ  یمن  تسویپ  رد  هنیدم 

.يا هداتسیا  زونه 

.دزادنا یم  هتشذگ  ياهزور  دای  هب  نانچمه  ار  وت  کئالم ، ياه  سفن 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياه  تسد  دای  ییوت و  راهب ، ره  دنز ؛ یم  هناوج  تتشخ  ره  زونه 

.نامیا راشرس  ياوه  رد  یشک  یم  سفن  زونه 

.يراج تیانب  هرطاخ  تسا و  زاب  نامسآ  ياه  کلپ  زونه 

.تناکرا رد  دچیپ  یم  ناناملسم  تاولص  يادص  زونه 

.نامز هنیس  رد  هدنپت  بلق  قاتشم و  هاگن  نآ  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  درک  انب  هداس  ابیز و  هچ  ار  وت 

.دنک یم  تاهابم  تنتشاد  هب  هنیدم  خیرات ؛ درب  یمن  دای  زا  ار  وت  ابق !

.ینزن مه  رب  یشومارف  یشوماخ و  رد  یکلپ  قوش ! نامد  هدیپس  رد  هداتسیا  قیقر ! تا  یلاوح  ياوه  ابق !

، تراوید ره  ياپ  زونه  هک  هنوگ  نآ  دشوجب ، خیرات  ياه  نایرش  رد  تمان  هشیمه ، ات  هک  هنوگ  نآ  نامز ؛ دهاوخ  یم  اج  رب  اپ  ار  وت 
هرادج اهراوید و  يالبال  رد  دچیپب ، ربمایپ  يادص  زونه  هک  هنوگ  نآ  یلع ، ياه  سفن  هزات  راهب  يوب  دـشاب و  کئالم  ياه  ماگ  ّدر 

.تتشخ تشخ  رب  دنز  هناوج  تیاه و 

! ابق

.دراد هگن  هدنز  ار  تدای  هشیمه  ات  خیرات ، هک  نانچ  نآ  تسیاب ؛
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! ابق

تساه ییابیز  همه  ریثکت  وت  رد  تسا ، هدرب  الاب  هنیآ  بآ و  راشرس  ياه  تسد  ار  وت 

.يدنزگ یب  تسیاب  تیاهاپ  يور  مکحم  .تسا  يراج  ادخ  ربمایپ  دای  ياکنخ  نوتس ، ره  ياپ 
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سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  تسکش 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1384  5

لوالا 1426 عیبر   16

Apr.25.2005

نابزرم ریما  / سبط ریوک  رد  يراج 

نابزرم ریما 

.داب زا  ینایرکشل  دراد و  نش  زا  ینازابرس  دنوادخ  و 

.لازی یتردق ال  تسا و  ناهنپ  یتمکح  نیمز ، هرذ  ره  رد  و 

.دناکشخب ار  رون  هشیر  دناوت  یمن  یتوغاط  چیه  دسر و  یم  ّالإ »  » هب ال ،»  » زا هتفرگ  هشیر  تخرد ، هک  نیا  هب  دیروایب  نامیا 

؟ تخات ههربا  رکشل  قشع ، میرح  دصق  هب  یتقو  درک ، هچ  لیف  باحصا  اب  دنوادخ  هک  يدید  و 

؟ دز لِگ  زا  يا  هُّجل  نوعرف  ناهد  رب  لیربج  ياه  تسد  تخادنا و  ياپ  زا  هچ  تبقاع  ار  دورمن  هک  يدید 

! دوش یمن  هدنک  ياج  زا  يرگناریو ، نایغط  بالیس و  چیه  اب  دیهش ، نوخ  زا  هدش  يرایبآ  ياه  تخرد  هک  میدید  رایسب  میدید و 

.دنام دهاوخ  هتسب  هشیمه  يارب  ناطیش ، ياه  لاب  تسام و  روای  دنوادخ ، هک  میدروآ  نامیا 
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ینامسآ هب  یتقو  دنزوس ؛ یم  دنوش و  یم  خسم  اهامیپاوه  تسا و  خیرات  ياه  حالـس  مامت  زا  رترب  نآرق ، يادص  هک  میدروآ  نامیا 
نوخ كاخ و  هب  رابکتـسا  توغاط و  ياه  لیف  دـندش و  نش  ياه  هناد  لـیبابا ، ...دـنک  یم  نشور  ار  نآ  تیـالو ، رون  هک  دـسر  یم 

.دندش هدیشک 

هک ار  نیما  لیربج  يادص  يدینـش ؛ یم  ًامتح  ار  اه  هتـشرف  لاب  يادص  يدز ، یم  مدـق  رگا  سبط  ینافوت  ياوه  رد  زور  نآ  یتسار !
.دناوخ یم  رون  تایآ 

هک دوش  یم  زبس  ینیقی  زا  راشرس  ملد  نیقی و  عورش  هب  هزجعم ، زاغآ  هب  هسامح ، عورش  هب  رون ، لزنمرـس  هب  ما  هدیـسر  تسرد  الاح 
.تسا نانابرهم  همه  زا  رت  نابرهم  وت ، نم و  اب  ادخ 

یم ندیـسر  يوب  وت  نم و  ياه  تسد  میوش ، ییانـشور  كولـس و  هنارک  یب  ياـیرد  قرغ  میزادـنا و  گـنچ  رگا  ادـخ  نامـسیر  هب 
.دزو یم  هزجعم  ناراب و  يوب  ریوک ، رد  یتح  دنریگ و 

زا یهاپس  .دنتسه  اه  تشد  نانک  هیوپ  هک  ارحـص  نش  ناور  ياه  هناد  زا  هتـشرف ، زا  رون ، زا  دراد ؛ دهاوخب  هچ  ره  زا  ینایهاپـس  ادخ 
.ناوخرکذ نامسآ  يوگ و  حیبست  نیمز  زا  نامیا ، اب  نادرم  شبنج  زا  دعر ،

.تسا دیشروخ  زا  هدش  يرایبآ  ياه  تخرد  روای  دنوادخ 

.تسا ناگدیدجنر  نافعضتسم و  یماح  دنوادخ ،

! دنیادخ ناثراو  نیمز ، يور  تساهنآ و  زا  نامسآ  توکلم  هک  نانتورف  لاح  هب  اشوخ 

! دوب دهاوخ  اهنآ  نابزیم  منهج  هک  نارگنایغط  لاح  هب  ادب  دراد و  ناشتسود  ادخ  هک  ییاه  لد  لاح  هب  اشوخ 

.دنک بولغم  ار  كرش  انعم و  ار  لکوت  ات  داتسرف  نش  زا  ینایهاپس  دنوادخ ،

.دشاب رت  هایس  ناطیش ، یناشیپ  ات  داتسرف  نش  زا  ینایهاپس  دنوادخ ،

.داد هزجعم  نامرف  دنوادخ ،

.داد ناراب  هتشرف  نامرف  سبط  نیمز  رب  ادخ 

.دوب يراج  سبط  ریوک  رد  ادخ 

.دیراب سبط  رد  ادخ  دش ، يراج  سبط  رد  ادخ 
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داژن يدهم  دیما  / راهب يروهمج 

راهب يروهمج 

داژن يدهم  دیما 

ار راهب  زاوآ  اه  هدنرپ  دوبن و  ندیشک  سفن  ندروآرب و  نوریب  كاخ  زا  رس  يارای  ار  اه  هچنغ  هک  یناتسمز  ِهایس  ِنرق  نیدنچ  زا  دعب 
هک کچوک  ییاه  گرب  درت و  يا  هقاس  اب  دوب ؛ هدییور  درُخ  يا  هناوج  ریوک ، هتسب  خی  كاخ  زا  يا  هشوگ  رد  دندوب ، هدرب  رطاخ  زا 

.دنداد یم  راهب  يوب 

يروهمج ورملق  رد  هرـسکی  ادخ  نیمز  ات  دنکارپب ، رذب  دروآ و  راب  دوش و  هدـنزارب  دـلابب و  ات  دـندوب  هدرک  شا  يرای  باتفآ  بآ و 
.دیآ رد  راهب 

ياه فرب  دنک و  ددـم  باتفآ  تسد  رگا  تساه ؛ هناوج  ندـنایور  ّدعتـسم  زونه ، دـناوت و  یم  هک  درک  یم  رواب  تشاد  ریوک  كاخ 
.دش دهاوخ  زبس  رد  زبس  يا  هرتسگ  كاخ ، هعرزم  دنوش ، بآ  ناتسهوک  هلاس  رازه 

.دنک لولح  ْكاخ  نت  رد  ات  تسا  لگ  نیلّوا  ندییور  رظتنم  راهب ، ًالصا  دیآ و  یم  راهب  مه  لگ  کی  اب  هک  دوب  هدینش  ناتسمز  و  ... 

.دنروآرب ْكاخ  زا  رس  ْکی  هب  ْکی  اه  هناوج  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  تسا و  ّتقوم  شتلود  تسناد  یم  ناتسمز 

.دنهد وا  هرطیس  هب  نت  راب  رگید  دیمون ، هدروخسرت و  ریوک ، كاخ  ات  دناکشخب  هفطن  رد  ار  راهب  رذب  هک  دوب  هدرک  هدارا  ناتسمز 

.دندوب ناتسمز  نامرف  تحت  نینهآ ، ياه  خلم 

...دنناشنب شکاخ  هب  دنوجب و  ار  هتساخون  هناوج  درت  ياه  هقاس  ات  دندمآرد  زاورپ  هب  ناش  یبرغ  هنایشآ  زا  نینهآ ، ياه  خلم 

.دننیمز نامسآ و  دنوادخ  مانمگ  نایهاپس  همه ، همه و  نابایب ، ياه  نش  ناتسهوک و  ياه  هزیرگنس  ناراب ، ياه  هرطق  اوه ، تاّرذ 

؛ دنرادنپ یم  هدُرم  ار  همه  نیا  دنناد و  یمن  نارفاک 

.دندنوادخ نامرف  ناربنامرف  شتآ ، كاخ و  داب و  بآ و  هک  دناد  یم  تسا  هدرپس  نامیا  هب  لد  هک  نآ  اّما 
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هریت و ناش  حیقو  نامـشچ  شیپ  ار  یگدنز  دنزاتب و  اه  خلم  يور  رـس و  رب  داب ، لاب  رب  راوس  هک  دوب  اه  نش  رکـشل  تبون  راب ، نیا  و 
.دننک رات 

...تسشن بقع  ناتسمز  دندش و  راهب  هتسرون  هناوج  یماح  نابایب ، کشخ  ياه  نش 

كاندرد نایاپ  هب  ناتـسمز ، دـنرادن و  ار  شنتـسکش  ياراـی  زین  ناـفوت  داـبدرگ و  هک  تسا  رواـنت  یتخرد  درخ ، هناوج  نآ  کـنیا  و 
.تسا هدیسر  شیوخ 

.تسا هار  رد  راهب  يروهمج 

ییاضر هدیمح  / لیبابا رشحم 

ییاضر هدیمح 

.يا هثداح  ِیکیرات  خیرات ، دشک  یم  شود  رب  .ار  هدیچیپ  مه  رد  ياه  شافخ  نینهآ  ياه  هراپ  خیرات ، دشک  یم  شود  رب 

دزو یم  نش  دنز ، یمن  یکلپ  نامسآ  داب ، ِتشم  رد  اه  هزیرگنس  هتخود ، نامسآ  مشچ  رد  مشچ  تسا ؛ هتسشن  وناز  ود  يور  نابایب ،
.نیمز نامسآ و  رطس  رطس  رب 

زا تسا و  هدینابـسچ  هتفرگ  هم  ياه  هشیـش  هب  ناـهد  خـیرات ، .میخژد  ناـشافخ  لاـب  يادـص  هثداـح ، موش  ياوه  دـیچیپ  یم  مه  رد 
.نیمز نامسآ و  ناهد  زا  دزو  یم  نش  دروخ ، یم  هرگ  نامسآ  هب  ارحص  دروآ ، یمن  رب  مد  تریح 

.دنریگ یم  لاب  هتساخرب  باوخ  زا  لیبابا  نوچ  اه ، نش  .نیطایش  ناتسد  دنوش  یم  راسگنس 

ورف ماگنه  هب  سیلبا  ياه  هرعن  .دزادـنا  یم  نینط  نابایب  رد  هثداـح  يادـص  نش ، تسا و  ناـبایب  دـشک ، یمن  سفن  سبط  رگید ، راـب 
.ینابایب ياه  هزیرگنس  سنج  زا  یناف  وت  دوش ، یم  هراپ  نامسآ  نتخیر ،

داب و رد  ناچیپ  ناـنچ  نآ  ییاـه  هزیرگنـس  هن  نازوس ، ناـنچ  نآ  ییاوه  هن  مارآ ، یناـبایب  نامـسآ ، رد  دـیاشگ  یم  هرهچ  دیـشروخ 
.نافوت

.ار هثداح  ياه  هراپ  هکت  دشک  یم  شود  رب  خیرات ،

هب شکاـخ  هب  هک  یمـشچ  هن  دراـشفب ، ار  شا  يدازآ  يولگ  هک  تسا  یتـسد  هن  رگید  تسدـکی ؛ ییاوه  رد  دـشک  یم  سفن  سبط 
.دنک شا  هثداح  بوکدگل  هک  یماگ  هن  درگنب و  تراغ 
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، نابایب تسا ! هدرک  نشور  ار  نابایب  سوناف ، رازه  راگنا  .درگن  یم  ار  ناـبایب  هشیمه  زا  رت  مارآ  نامـسآ ، تسا ؛ هتفرگ  ناـیاپ  هثداـح 
.دراد نامسآ  مشچ  رد  مشچ 

.تسا رت  کیدزن  ادخ  دزادنا و  یم  تفگش  نینچ  نیا  يا  هثداح  دای  هب  ار  نابایب  اه ، هراپ  نهآ  زا  ییاه  هکت  اهنت 

هداز هجاوخ  ءامسا  / ههربا فاصم 

هداز هجاوخ  ءامسا 

؟ نیا زا  رتاوسر  هناهب  مادک  اب 

؟ رتراکشآ گنن  مادک  اب 

؟ رت بآ  رب  شقن  هعدخ  مادک  اب 

؟ ...مادک اب 

دـنزادنیب و هلیپ  اه  نامگ  كاخ ، زا  رپ  ِخـیرات  نیا  رارکت  رد  ات  تسا  هدـناشک  ههربا  فاصم  هب  ار  شلیباـبا  ادـخ  تسا ؛ يا  هماـگنه 
.دنوش راکشآ  اه  هعدخ 

! دراد یمن  رب  شنیمزرس  زا  مشچ  ادخ  و 

زاورپ هب  هغدغد  یب  اه ، لاب  هک  تسا  نآ  زا  رت  یـشحو  نامـسآ ، تسا و  هدنام  لگ  رد  ياپ  قافّتا ، هچ  ره  دنا ؛ هدـش  نافوت  اه ، نش 
! دننیشنب

! تسا ینابهاگن  بوخ  ادخ  و  - 

! ...اه گنرین  رتراکشآ و  اه ، ییاوسر  دنرت ، هنییآ  اه ، ساکعنا  دیایب ، هک  دیشروخ  ادرف 

! تسا هتخاس  هسامح  هثداح ، زا  ادخ  و  - 

ییاضر ناراب  / .دش زاغآ  اجنیا  زا  هصق 

ییاضر ناراب 

.وا زا  يرکذ  مان و  یب  دندرک ، زاغآ  ار  هصق 

.دنکفا سبط  رب  هیاس  دمآ و  رد  زاورپ  هب  ناش  اه  هصق  ِموش  ِغالک 
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!« میزوریپ ام  »
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!« دش دهاوخ  ناریو  خرس  ياه  هلال  نیمزرس  »

« .تسا هتفر  باوخ  هب  مه  ارحص  نک ، هاگن  دیسر ؟ دهاوخ  ام  ياه  لاب  ِسرریت  هب  هاگن ، مادک  »

.دندمآ دورف  ارحص  رد  هتسد  هتسد  ناغالک 

.دنتخود فارطا  هب  ار  اه  مشچ 

.یکیرات تلفغ و  باوخ ، یشوماخ و  ارحص ، دید و  هزیر  نش  ناشناگدید ، ِگنت  ِکمدرم 

.دیچیپ ارحص  رد  ناش  ههقهق  یناطیش  نینط 

.دز طخ  ار  هّصق  هریت  طوطخ  یتسد ، هرابکی  هک  دوب  هدشندنلب  اهراقنم  زا  يزیت  ِقرب  زونه 

، دندش هایس  ور  تاملک ،

؛ دش زاغآ  اجنیا  زا  هصق  راب  نیا 

.دوب هک  وا  مان  هب 

.تفرگ رد  یهلا  زاجعا  نافوت 

.تخادنا گنچ  ناشدیلپ  ِناماد  رد  ادخ  ِرکم 

.دش رارکت  رگید  راب  خیرات ،

نش ياه  هناد 

تسب هشیمه  يارب  ار  ههربا  ِهاپس  ِگنت  ياه  کمدرم 

.تفر ورف  فرگش ، یشمارآ  رد  رگید  راب  ارحص ، و 

.دش مامت  هصق 

، خرس يا  هماج  اب  دوب ، هتسشن  شرکیپ  رد  ارحص  نیتسآ  زا  هدمآ  نوریب  ِنارام  ِشین  هک  شمانمگ ، ِنامرهق  و 

.تفر باوخ  هب  ناگتشرف  لاب  يور 

؛ دوب دّمحم  وا 
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.مئاق رظتنم  دّمحم  دیهش 

ص:81

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1384  6

لوالا 1426 عیبر   17

Apr.26.2005

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نم ِدّمحم 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

ندش رفـسمه  زا  دعب  هک  ار  يرون  دید  یم  دوب و  شاک  میوگ ! یم  ار  تنتفکـش  زور  دید ، یم  ار  زور  نیا  دوب و  هدنز  تردپ  شاک 
! دنک یم  ناروف  وت  يابیز  هرهچ  زا  دراد  دلاح  دوب و  هداد  تسد  زا  نم  اب 

، مردپ هک  لوا  نامه  زا  .تسین  يا  هداس  قافتا  نیا  متـسناد  یم  .مدرک  ّسح  مدوجو  رد  ار  تروضح  هک  لوا  نامه  زا  متـسناد ؛ یم 
یم دوب ، هدرک  یفرعم  تردپ  يرـسمه  يارب  بِّلطملا  دبع  هب  ارم  شدوخ  هک  تقو  نامه  دوب ، هدید  هاگراکـش  رد  ار  هللادبع  تردـپ 

.تسین يّداع  یتلصو  نیا  متسناد 

شوغآ رد  ار  وت  هک  نم  يارب  اّما  .داـتفا  یبیجع  تاـقافتا  يدـمآ ، اـیند  هب  هک  یبش  یناد ، یم  .دـید  یم  ار  وت  دوب و  هّللا  دـبع  شاـک 
هزرل هب  نئادم  ناویا  میوگ ، یم  ار  تدلوت  بش  بش ، نآ  رد  مدینـش  یتقو  .دوبن  بیجع  هّکم  ياه  تب  همه  نتـسکش  یتح  متـشاد ،

زا هن  دـش ، وت  هناخ  مدوجو  یتقو  زا  .مدرکن  بجعت  دـش ، شوماخ  ییانـشور  لاس  رازه  زا  دـعب  سراـف ، هدکـشتآ  تسا و  هدـمآ  رد 
ما و هدیسرت  يزیچ 
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یم ار  یبرع  ياـه  بسا  يدـنمورین ، نارتـش  هک  دوب  هدـید  باوـخ  رد  ناـیتشترز  دـبوم  بش ، ناـمه  مدینـش  .ما  هداـتفا  تریح  هب  هن 
هتفرگ ارف  ار  شفارطا  ياه  هناخ  دوب و  هدرک  نایغط  هلجد  بآ  دندش ، یم  ناریا  نیمزرـس  دراو  دنتـشذگ و  یم  هلجد  زا  دندیـشک و 

.دوب

تخت تفرگ و  ارف  ار  ناهج  همه  دـعب ، دـش و  هدیـشک  قرـش  يوس  هب  درک و  دوعـص  زاجح  نیمزرـس  يوس  زا  ینابات  رون  تقو ، نآ 
ار شریبعت  دیاش  نم  .دش  رثا  یب  نارگوداج  يوداج  دننک و  هدافتـسا  ناشـشناد  زا  دنتـسناوتن  نانهاک  دش و  نوگژاو  ناهاشداپ  ياه 

.دوش یم  طوبرم  وت  هب  مه  باوخ  نآ  یتح  مراد  نیقی  اّما  منادن ،

ّرـش زا  وا  هب  ندرب  هانپ  ادخ و  تینادحو  هب  هک  ار  یبیغ  يادن  نآ  دینـش  یم  شاک  ار ! اهزور  نیا  دید  یم  دوب و  هدـنز  تردـپ  شاک 
! دسرب وت  هب  يدنزگ  ادابم  ات  درک ، یم  مشرافس  نادوسح 

لثم مه  وا  مدرک ، فیرعت  بلطملا  دـبع  تّدـج  يارب  ار  اه  نیا  همه  یتقو  اّما  .دـیزگرب  یبیغ  يادـن  نامه  مه  ار  وت  يابیز  مان  یتح 
لغب رد  ار  وت  ناداش  هتـسناد ، یم  ار  زیچ  همه  هک  راـگنا  دیـشخرد و  شنامـشچ  رد  قوش ، قرب  دز و  دـنخبل  طـقف  .درکن  بجعت  نم 

.دُرب اجنآ  هب  ار  وت  یسیع ، یسوم و  میهاربا و  يادخ  شیادخ ، زا  يرازگساپس  يارب  ًامتح  .تفر  هبعک  هناخ  يوس  هب  دیشک و 

! دُرب یم  دوخ  اب  ار  وت  يرتشیب  یمرگلد  اب  همیلح ، تقو  نآ  دوب ، هدنز  تردپ  شاک 

.نم لثم  دهدب ؛ تسد  زا  ار  شا  ینارگن  مامت  نتفرگ ، شوغآ  رد  ار  وت  هظحل  کی  اب  مهد  یم  لوق  اّما 

! نم کچوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ورب  رگید  يرآ ، .درگزاب  ردام  شیپ  ملاس  يوق و  گرزب و  رتدوز  هچ  ره  ورب و  ورب ؛ الاح 

يداب تهزن  / داب وت  رب  تاولص  مالس و 

يداب تهزن 

! دنک ایهم  ار  یلاخ  هرفس  نارازه  قزر  نان  دناوت  یم  هک  تناتسد  تکرب  رب  مالس 

! دورن اطخ  دزرلن و  نآرب  ییاپ  چیه  هک  دهد  ناشن  ار  یمیقتسم  طارص  دناوت  یم  هک  تیاه  مدق  یتسار  رب  مالس 
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اج نانامیشپ ، ششخب  يارب  مه  زاب  دشکب و  شیوخ  تمحر  شوغآ  رد  گنت  ار  ناهج  همه  دناوت  یم  هک  تا  هنیس  یخارف  رب  مالس 
! دشاب هتشاد 

! دنک يراج  رون ، مزمز  لالز  بآ  نوچ  ار  یگنس  ياه  لد  نیرت  نشخ  دناوت  یم  هک  تمالک  ییاویش  رب  مالس 

! دزاس ناشراشرس  قشع ، زا  دربب و  ادخ  جارعم  ات  ار  ناگدننک  ادتقا  نارک  یب  تعامج  دناوت  یم  هک  تتدابع  رب  مالس 

وت یگیاسمه  هب  ار  يا  هراوآ  شود  هب  هناـخ  ره  دـنک و  وت  نیـشنمه  ار  يا  هداـتفا  رود  بیرغ  ره  دـناوت  یم  هک  تعـضاوت  رب  مـالس 
.دناشکب

! دوش ادخ  نید  هبناج  همه  رپس  هنت ، کی  دفاکشب و  ار  مالسا  نانمشد  هنیک  رپ  بلق  يریشمش ، نوچ  دناوت  یم  هک  تتعاجش  رب  مالس 

اوقت مشچ  هب  زج  ار  همه  دراذگب و  مه  تسد  رد  ار  بابرا  هدرب و  ینغ ، ریقف و  مجع ، برع و  تسد  دناوت  یم  هک  تتلادع  رب  مالس 
! درگنن

! دناشوپب رد  تشپ  لئاس  نت  رب  دوخ  سابل  دهدب و  رذگهر  ریقف  هب  شیوخ  ماعط  دناوت  یم  هک  تراثیا  رب  مالس 

! دراذگ یمن  باوج  یب  ار  یشسرپ  چیه  هک  يا  هزاورد  اب  تیدبا ، یگنارک  یب  هب  دشاب  يرهش  دناوت  یم  هک  تملع  رب  مالس 

! دنکن لابند  ار  اه  هنایزات  در  دناکتب و  تیاهوم  زا  افج  رتسکاخ  دناوت  یم  هک  تربص  رب  مالس 

.دنک لوهجم  ياهدرد  مهبم و  ياهزار  همه  مرحم  ار  وت  دناوت  یم  هک  تا  يرادتناما  رب  مالس 

! دشاب يرارق  لوق و  ره  ياقب  ثعاب  دنک و  مکحم  ار  ینامیپ  دهع و  ره  هتشر  دناوت  یم  هک  تا  يرادافو  رب  مالس 

! تشذگن قیالخ  رب  تیاده  دورف  تمحر و  لوزن  اب  زج  هک  يرمع  هظحل  هظحل  رب  مالس 

! تسا تیناسنا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  شتدالو  هک  یلوسر  رب  تاولص  مالس و  و 
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داژن يدهم  دیما  / قرش نامسآ  زا  يا  هراتس 

داژن يدهم  دیما 

.دنز یم  اپ  تسد و  خیرات ، یناملظ  بش  رد  ادخ  نیمز 

ياه ُتب  نالوج  هصرع  دوب ، -  هدنام  یقاب  میهاربا  ياه  تسد  ياج  زونه  شیاه  گنـس  رب  هک  یتوکلم  بّعکم  نامه  ادـخ -  هناخ 
.دوب هدش  رک  روک و 

.دندوب هتخورف  دنتفرگ ، یم  هدرک  مگ  هار  ِنایناوراک  زا  هک  یهایس  ياه  هّکس  هب  ار  ادخ  میهاربا ، فلخ  ان  نادنزرف 

.دوب هدش  زودنا  رز  نارجات  زابسوه و  نارعاش  رهش  هّکم ،

شوگ رد  هک  دوبن  یسک  دروخ و  یم  كاخ  دیمون ، ياه  بلق  یشومارف  جنک  رد  ادخ  تایآ  دوب و  اه  نابز  رس  رب  هناگتفه ، تاقّلعم 
.دیوگب ادرف  سپ  ادرف و  زا  نامسآ ، زا  هدیرب  ِناسنا 

...دز یم  اپ  تسد و  خیرات  یناملظ  بش  رد  ادخ  نیمز 

هب ناهد  ربخ  .دندوب  هدرک  نشور  زور  لثم  ار  هّکم  بش  نامـسآ  هک  دنتفگ  یم  ییاه  باهـش  زا  درگنابایب  بارعا  دوب ؛ بیجع  یبش 
.دوب هتفرگ  ندیشخرد  قرش  نامسآ  یناشیپ  رب  ناشخرد  يا  هراتس  .تسشن  یم  اه  ناج  شوگ  رد  دیخرچ و  یم  ناهد 

.دوب بیجع  یبش 

یم دزشوگ  اهنآ  هب  ار  ناتسرپ  شتآ  ماجرف  خلت ، يدنخبل  هب  تسا و  هدوشگ  ناهد  يرـسک  قاط  دیخرچ ؛ یم  ناهد  هب  ناهد  اهربخ 
.دروایب ناغمرا  هب  ناگشیپ  متس  يارب  ار  گرم  مایپ  ات  تسا  هتسشن  ورف  سراپ  هدکشتآ  هلعش  .دنک 

.دنرب یم  ربخ  نامسآ  يارب  دنور و  یم  هّکم  زا  يا  هشوگ  رد  رّقحم  يا  هناخ  هب  .دندمآ  تفر و  رد  نامسآ  نیمز و  نیب  کیالم ،

.تسا هتشاذگ  ایند  كاخ  هب  اپ  هنمآ ، دنزرف  .تساپرب  هلهله  اه  نامسآ  رد 

.نیمز روشک  رد  نامسآ  ریفس  نیرخآ  تسا ؛ هدمآ  دّمحم 

.خیرات ماش  نیرخآ  دیشروخ  تسا ؛ هدمآ  دّمحم 
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.دنا هتسشن  راظتنا  هب  ار  ادرف  دالیم ، بش  ناراب  هراتس  زا  توهبم  شوماخ ، درس و  ناینیمز ، اما  تسا ، هدمآ  دّمحم 

.درذگب لاس  لهچ  دیاب  .تسا  هداتسرف  ورف  رشب  يارب  يا  هیده  هچ  دنوادخ  دنبایرد  ات  درذگب  يا  هّلچ  دیاب 

رومعم دوش  نینچ  ّتبحم  يارس  برط  »

« .دش سدنهم  شَنَم  دای  يوربا  قاط  هک 

ییاضر هدیمح  / رون زا  يریرح  رد 

ییاضر هدیمح 

.رون سنج  زا  ییاه  هژاو  اب  تانئاک  ِدنوادخ  دورس  ابیز  هچ  ار  وت 

.دننک رارکت  شیوخ  رد  ار  وت  ات  دنا  هدوشگ  شوغآ  تیوربور  هنیآ ، هچنآ  ره  نامسآ ! ناراسخاش  هناورپ 

.دنسوبب هدجس  هب  ار  تیاه  ماگ  ات  دنا  هداتفا  كاخ  هبب  نامسآ ، هچنآ  ره 

.دنیشن یم  هفوکش  هب  وت  ناتشگنا  رس  زا  راهب  خیرات ! درمگرزب 

.هملک رد  هن  مالک ، رد  هن  یجنگ  یمن  هک  دودحم ؟ ِتاملک  مادک  اب  ار  وت  .دنک  یم  عولط  تدنلب  یناشیپ  هشوگ  زا  دیشروخ ،

.دننک یم  تاهابم  تا  یسوب  تسد  هب  کئالم  تیاه ، تسد  رد  راشرس  يدیشروخ 

.زاورپ يارب  دوش  یم  هچیرد  تیوربور  نامسآ ، هچ  ره  دننز ، یم  لاب  تدرگ  رب  هناورپ  هچ  ره  باتهم ! همشچ  زا  راشرس 

.تیاه مشچ  ِنامیا  زا  دوش  یم  ناریو  رفک  ِناویا  ییآ ؛ یم 

هب نآ  رد  ییوگ  دیـشروخ ، نارازه  هک  نشور  نانچ  نآ  ریذـپان ؛ نایاپ  يزور  رد  نامـسآ ، هدرتسگ  ِيابق  ِریز  دوش  یم  هلاـچم  بش ،
.دنشک یم  لِک  لیجنا  ات  تاروت  زا  ناهد  هب  ناهد  ار  تندمآ  هدعو  ییآ ، یم  .دنا  هتسشن  عولط 

.دشک یم  راظتنا  دنیشن و  یم  وناز  ود  يور  ارح ، ییآ و  یم 

.گنر 4 رون و  زا  يریرح  رد  دچیپ  یم  هّکم  ییآ و  یم 
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.کئالم دنروآ ، یم  تیارب  دیشروخ  نامسآ ، ِهاگتشک  زا  ییآ و  یم 

.یبات یم  ینز و  یم  جوم  هک  رون  اهراشبآ و  زا  تسا ؛ هدرک  قلخ  گرزب  يادخ  ار  وت  .دجنگ  یمن  تسوپ  رد  هبعک 

.دورس دیاب  زبس  یتاملک  اب  ار  وت 

! نیمز رد  ادخ  لوسر  نیرخآ  يا 

.خیرات ياه  هیواز  همه  رد  دننک  ریثکت  ار  تمان  اه ، هنیآ  هدوشگ  تریح  هب  ِناهد  ات  يدمآ 

.دندوب هدرب  ورف  راظتنا  ِنابیرگ  رد  رس  وت  زا  شیپ  هک  هچ  نآ  ره  ار ، تندمآ  دنشک  یم  لک  دننز و  یم  فد 

.تمان لوح  دنخرچ  یم  نادرگرس  ياه  باهش 

.تسا هتسشن  هناوج  هب  رگید  راب  توکس  نوکس و  بیشارس  رد  راهب  هچ  ره  تندمآ ، نمی  هب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یتسه باتفآ  عولط 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! اه ییابیز  مامت  مان  هب  تمناوخ  یم 

! سمشلا رجفلا و  و  عولط ، هدیپس ، دای  هب  تمناوخ  یم 

: هناقشاع ياه  لزغ  مان  هب  تمناوخ  یم 

یهاگآ زومر  مامت  زا  یقشع ، هنافراع  تلع 

یهاوخلد هشیمه  يزبس ، لصف  یلصو ، هناقشاع  تصرف 

ییایرد دیون  ار  اه  تشد  ناراب ، ار  ریوک  راز  کشخ 

یهام رولبت  ار  نایهار  دیشروخ ، مسبت  ناگتفخ 

نامز میرح  رد  رصعلاو  روش  رحس ، ریرح  رب  رجفلاو ، رون 

یهاگرحس رد  سمشلاو  زار  بش ، هنارترد  لیللاو  زمر 

! ار ندوب  وت  اب  میا ، هدرک  زاغآ  تسوت ، قشع  تسب  ياپ  هک  یتانیاک  مان  هب  اه ! ییابیز  مامت  تاذ  يا  ناج ! الوم 
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! ار ندوب  وت  ياپ  كاخ  يادف  لزا ، نیتسخن  ياه  هیناث  زا  تایح ، تاظحل  نیزاغآ  زا  میا ؛ هدرک  زاغآ 

« اْنیَلَع ُرْدَْبلا  َعَلَط  : » دیا هداهن  ام  ریقح  ناگدید  هب  مدق 

! دومن یم  نکممان  رورغ  ياه  همخد  زا  رون  شوارت  دوب و  هتفرگ  تقیقح  شبات  زا  لاجم  یگریت ، .... 

! تسا هدرپس  یشومارف  هب  ار  دیشروخ  نیمز ، ییوگ 

هک دوب  هدرک  لیدـبت  ییاه  هدـک  ناطیـش  هب  ار  نیمز  عوبطمان ! ياهدود  هوبنا  رد  بیهم ؛ ياه  هیاس  اب  یناوختـسا  یگنـس و  ياه  تب 
ناشنانخـس نیـشتآ و  ناشهاگن  دیـسر ؛ یم  موقز »  » هب ناش  تلاصا  هک  يدساف  ياه  هویم  دندوب ! اه  بهلوبا  اه و  لهجوبا  شنانکاس 

.دوب مومسم 

! دنیارایب ناناج  هرهچ  لامج  اب  ار  دولآ  دود  ياه  همخد  ات  تسیاب  یم  ییانشور  ار  یگریت  نآ  کنآ ،

.دنروایب نامیا  یهلا  تبحم  لالز  هب  نامدرم  ات  تسیاب  یم  ییاروها  يا  هرهچ  ار ، ساپسان  نانمیرها 

هب هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   » هاگن هنییآ  رد  ار  شیوخ  لامج  یّلجت  دز و  رانک  ار  ناـکم  ناـمز و  ياـه  هدرپ  دـنوادخ  هاـگ ، نآ 
.تسا هدرپس  وا  لامج  وترپ  هب  ار  تانیاک  هناقشاع  ترارح  هک  يدیشروخ  ياشامت  هب  تسشن ؛ اشامت 

لامج ال رون  نیا  تسا ، هدرتسگ  رون  ریرح  اـه ، یگریت  رب  هک  تسا  دیـشروخ  نیا  تسا ؛ هاـم  هراتـس و  زا  ندورـس  لاـجم  هچ  رگید 
! تسا یلازی 

!؟ ار كولفم  نانیشن  كاخ  يا  هدروآ  يا  هیده  هچ  زور ! همه  زور و  نیا  تداب  كرابم  نامسآ ! يآ 

! تسا هدروآ  ناجیه  هب  ار  شرع  هک  تسیک  روضح  رطع  نیا 

؛ یتسه دولوم  نیرتابیز  دوجو  هب  يا  هدرک  لـگ  زورما  هک  راـب  رپ  تیاـه  هخاـش  تقادـص ! ياـبوط  توبن ، تخرد  يا  ماـک ، هب  ماـیا 
! نامیا تفع و  هناتسآ  دولوم  مرح ، دولوم 

! اه ییابیز  مامت  مان  هب  تمناوخ  یم 

نامسآ جّرفت  تشگلگ و  هب  ار  وت  هک  تسا  مالسلا  هیلع  لیربج  ترضح  نیدنرپ  شوغآ  نیا  کنیا  مالـسلااهیلع ، هنمآ  يابیز  دولوم 
.درب یم 
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! يروآ ياج  هب  ار  یگدنب  هوکش  ات  يداهن  كاخ  رب  تدارا  یناشیپ  هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

.دنتخادرپ تلاثم  یب  لامج  نیسحت  هب  ناگتشرف  یتفگ و  مالس  ار  ردام  هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

.دروخ هطبغ  نیمز  ینابزیم  هب  نامسآ  دش و  رادروخرب  تانیاک  رد  تروضح  تمعن  زا  نیمز  هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! دوبر نامسآ  زا  لد  تزامن ، ياوجن  دش و  اه  یگناقشاع  رطع  زا  هدنکآ  تسود ، هناخ  هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! تفرگارف ار  هکم  ياه  هچوک  دیحوت ، رطع  يدوشگ و  دنوادخ  یگناگی  دمح و  هب  نابز  هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! تسویپ تقیقح  هب  هناسفا  زا  یگناقشاع  دناوخ و  ارف  اشامت  هب  ار  قشع  ترامش ، یب  مخز  هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

.دش امنهار  رون ، زا  يأدبم  هب  ار  خیرات  تدوجو ، تکرب  يدیزگرب و  تبرق  دصق  هب  تبرغ ، هک  هاگ  نآ  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! یتخورفارب نیمز ، يانکیرات  رد  ار  تفرعم  غارچلچ  هک  داب  تا  یگنادواج  تثعب و  تداهش و  روضح ، ّدلوت ، رب  دنوادخ  دورد 

.تسا یقاب  تانیاک  رد  تایح  هک  یمادام  داب ؛ وت  رب  دنوادخ  دورد 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  كرابم ، تدالیم 

ییاضر ناراب  / ینابرهم لوزن 

ییاضر ناراب 

.دیجنگ یمن  شیوخ  تسوپ  رد  نیمز 

.دوب هداتفا  هرامش  هب  نامسآ  ياه  سفن 

.درک رپ  ار  رهش  ياضف  يدّمحم ، رطع  هاگان ،
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.تسکش مه  رد  ار  هّکم  ِنایلاس  ِتوکس  يدایرف ،

! يدمآ شوخ  قشع ، لوسر 

.تشاد مک  ار  وت  مان  ِیسدق  ِگنهآ  ناذا ، ِیتوکلم  ياون  هک  يدمآ  شوخ 

.دوب تخارف  هنیس  راظتنا  رد  ادخ ، ِنآرق  هک  يدمآ  شوخ 

؟ تسا هتفرگ  ناج  وت  ياه  سفن  میمش  زا  هنوگچ  زاجح ، ِنازوس  يارحص  هک  نیبب 

! تشاد مک  ار  وت  راسخر  ِهام  هّکم ، ِهایس  ياه  بش  هک  يدمآ ! شوخ 

! دّمحم ای 

دنشخردب برع  ِنامسآ  رد  رهاظم ، نبا  بیبح  لِالب و  نوچ  یناگراتس  ات  يدمآ ؛ یم  دیاب 

دنوش اهر  هفارخو  لهج  ِلاگنچ  زا  زاجح ، ِناحول  هداس  ات  يدمآ  یم  دیاب 

.دز یم  تیادص  لهج ، کیرات  ياهروگ  ِنورد  زا  هک  دوب  اه  نرق  برع ، ِنارتخد  ّتیموصعم 

؟ يدمآ یمن  ترثوک  اب  وت  رگا  تشذگ  یم  هچ  برع  ِنانز  رب  تمحر ! ياوشیپ  يا 

! دوب هتسشن  راظتنا  هب  ار  وت  ياه  ماگ  تّهبا  لاس ، ِنایلاس  زاجح ، ياه  هچوک  هک  تتکرب  رپ  مودق  داب  هتسجخ 

! تا ینابرهم  ِلوزن  داب  هتسجخ 

هتسیاش تداعس  یلع  / نشور تخب 

هتسیاش تداعس  یلع 

؟ تسا نشور  تخب  نیمادک  نیا 

؟ دننک یم  دصر  ار  شندیشخرد  اه  هراتس  هک  تسا  نشور  تخب  نیمادک  نیا  یتسار  هب 

تسوا روط  کلف  خرچ  هک  یمیلک  »

« تسوا رون  وترپ  اهرون  همه 

رد اه  تب  دـننیب و  یم  باوخ  کمن  نان و  یب  ياه  هرفـس  .دـننیب  یم  باوخ  هتـسشن  وتـسپ  رد  ناکدوک  ار  شندـمآ  هک  تسیک  نیا 
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؟ دننیب یم  باوخ  كانتشهد  یشزرل 

ناـمیا شتلاـسر  هب  ملق  .تسا  هداد  لوق  ار  شندـمآ  خـیرات  .تسا  هتخود  مشچ  اـه  قفا  هب  شندـمآ  باـت  یب  هبعک ، هک  تسیک  نیا 
؟ دراد
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.تسا هدرک  شیوخ  هارب  مشچ  میظع ، یقوش  رد  ار  ناهج  هنوگ  نیا  هک  تسادخ  هدیزگرب 

دهاوخ میسقت  هدنام  هار  رد  ياه  مشچ  نیب  ار  تبحم  هک  يا  هرفس  اب  زیربل و  ینشور  زا  يا  هساک  اب  دیآ ؛ یم  هک  تسادخ  هدیزگرب 
.درک

.درک دهاوخ  يراج  اه  لاب  رد  ار  ندیرپ  قوش  هک  ییاه  تسد  .داد  دهاوخ  ندیرپ  ياوه  ار  اه  هرجنپ  هک  تسادخ  هدیزگرب 

درک لیلجت  درک و  انث  تیادخ  »

« درک لیربج  وت  ردق  سوب  نیمز 

.تسا یتسه  رعاش  لوا  نابز  اهنت  دورس ، ار  وت  هک  ینابز 

تسا سب  نیکمت  كالول  ّزع  ارت  »

« تسا سب  سی  هط و  وت  يانث 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ربمایپ ياپ  يادص 

يدابآ دوواد  هموصعم 

ینارون جاوما  ار  هکم  دـش و  هدیـشوپ  قـشع ، دـیپس  ياـه  هناورپ  زا  دـیحوت ، نشور  ياـه  تشد  دـیچیپ ، نیمز  رد  هک  تندـمآ  هدژم 
.تفرگ رب  رد  تروضح 

.تشادرب كرت  ملظ ، يارسک  قاط  يدمآ و 

.دش هدرپس  یشوماخ  هخوج  هب  یگریت  هدکشتآ  يدمآ و 

تشپ رد  تلادع  دیشروخ  دوب و  هدناکشخ  ار  هفطاع  یهاگآ و  ياه  هناوج  يربخ ، یب  لهج و  ریوک  هک  ینیمزرس  رد  يدمآ ، دورف 
.دوب هتسشن  نوخ  هب  یمدرم  ان  ياه  هوک 

ماگ يادص  هک  ماگنه  نآ  زا  رـشب ، دنک و  یم  وجتـسج  وت  يدـیحوت  ياه  مشچ  رد  ار  شندوب  لیلد  ناهج ، ینابرهم ! لوسر  يا  هآ !
.درک هبرجت  ار  شنتسیز  هوکش  دینش ، تلاسر  دنلب  ياه  هچوک  رد  ار  تیاه 

هک وا  درب ، دـنهاوخن  رطاـخ  زا  ار  شرمقلا  قش  هزجعم  اـه ، نامـسآ  هک  یـسک  رهم ، ینـشور و  روآ  ماـیپ  نیرخآ  ینیّیبـنلا ؛ متاـخ  وت 
تداهـش هب  یتسرپ  تب  تلاهج و  جوا  رد  ار  شا  هنابـش  زیگناروش  ياه  همزمز  ارح ،»  » تفر و باتفآ  جارعم  هب  شباکر  رد  لـیئربج ،

.دیآ یم 
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.دنیالاین ار  ناسنا  تفارش  يّزع ، تال و  لبه ، ات  دیآ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.دزاسن نوفدم  يدرمناوجان  رتسکاخ  رد  ناشناردپ  هدیسوپ  چوپ و  راکفا  ار  برع  موصعم  نارتخد  ات  دیآ  یم 
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.دیآ یم  دورف  متس ، زاسان  رکیپ  رب  اهنت  هک  تس  يریشمش  شمشخ ،

.تسا يراگتسر  يامن  مامت  هنییآ  شباتک ، لصف  لصف  دزومآ و  یم  وپاکت  شنیئآ 

، تسا دنوادخ  دیون  نیرخآ  وا  .دنک  یم  هلی  زبس ، یـشتسرپ  رطع  رد  ار  شنیرفآ  دراذگ و  یم  ایند  هب  اپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
.دوب هدرک  مگ  یتسرپ  دوخ  ههاریب  رد  ار  دوخ  هک  یناسنا  يارب 

.دنود یم  لابقتسا  هب  ار  یحو  لوسر  نیرخآ  ناینیمز ، دنتسیا و  یم  هنارت  هب  ار  شدلوت  ناراب  هراتس  نایشرع ، دیآ ؛ یم  وا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...ات دمآ ؛

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.تسا هدش  مگ  نامک ، نیگنر  زا  يا  هلاه  رد  هام ، تسا و  هدرک  نت  رب  هدنخ  رون و  سابل  دیشروخ ، تسا و  لیفلا  ماع  هدفه 

.تسا دوعوم  لوسر  گرزب و  یجنم  دلوت  رظتنم  ایند ، ياه  مشچ  مامت  تسا و  هدش  هکئالم  هاگ  یلجت  هنمآ ، هناخ 

.تسا هدش  هتفرگ  هفارخ  مهوت و  ياهاپ  مامت  زا  تکرح  ناوت  تسا و  هدش  کشخ  ناشیاه  مشچ  هساک  رد  نانیب ، گنت  مامت  هاگن 

.هناش رب  گرزب  یتلاسر  راب  اب  دیآ ؛ یم  وا 

.نت رب  قفش  رون و  يالوش  دیآ ؛ یم  وا 

هدیکشخ ياه  هتوب  نت  رد  دیما ، هرطق  هرطق  دوخ ، لالز  ياه  تسد  اب  دراد و  رب  هدز  خی  ياه  غاب  رس  زا  ار  بش  رداچ  ات  دیآ  یم  وا 
.دزیرب

.دنامب هنشت  بل  هواس ، جاوم  هشیمه  نماد  دزیرب و  ورف  نئادم  رورغ  ياه  هناش  ات  دوش  یم  دلوتم 

، دوخ راثیا  بتکم  رد  دـنک و  زادـنا  نینط  یگنـس  نایادـخ  نیمزرـس  رد  لالب ، مرگ  هرجنح  زا  ار  تینادـحو  يادـص  اـت  دـیآ  یم  وا 
.دنک تیبرت  ...و  لالب  رامع و  رسای و  دادقم و  ناملس و  نوچمه : گرزب ، ینادرگاش 

.مه تاروت  رد  تسا و  هدمآ  روبز  رد  شندمآ ، دیون 

.دنک یم  رارکت  هرابود  ار  ینکش  تب  خیرات  شیاه ، هناش  رب  میهاربا  ربت  يزور ،
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.ددرون یمرد  ار  اه  نامسآ  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ینیعلا ، هفرط  رد  ار  نامسآ  تفه 

دشر ردق  نآ  یلاها ، رواب  تعسو  دنک و  نک  هشیر  ندیشک ، سفن  رب  ار  اوه  ینیگنس  ات  ؛ دوش یم  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
.دروخب دنویپ  اه  نامسآ  هبو  دور  الاب  تسب ، نب  ياهراوید  تشپ  زا  دیما ، زبس  ياه  کچیپ  هک  دنک 

تخرد ات  دیآ ؛ یم  وا  .دنک  میـسقت  هچغاب  ياه  لگ  نیب  ار  تبحم  دراذگب و  هدیازم  هب  ملاع ، نابوخ  نیب  ار  تشهب  ات  تسا  هدمآ  وا 
.دنزب مقر  نایناهج ، مامت  يارب  ار  نشور  يا  هدنیآ  دنایورب و  ار  ملع 

.دناسرب رون  رسارس  ياه  هزاورد  هب  ار  ایند  يور  ارف  ياه  هداج  ات  تسا  هدمآ  وا  يرآ ،

.دشابن ناتسمز  نیشن  هناخ  راهب ، ات  تسا  هدش  دلوتم  دمحم 

ياه هرگنک  زا  کیدزن ، ییادرف  رد  ات  تسا  رظتنم  دـیوش و  یم  ار  شا  هتفرگ  كاـخ  ياـه  هناـش  ناراـب ، من  من  ریز  رد  هکم  بشما ،
.دنک شزاون  ار  دلوتم  هزات  دنزرف  ياه  هناش  شرع ،

نادامار نیرسن  / یتسه باتک  لصف  رس 

نادامار نیرسن 

.دوب شندمآ  راظتنا  رد  یتسه ، هک  نآ  دمآ  و 

رـس ات  رـس  رب  زاجح  نامـسآ  زا  ار  تیادـه  باتفآ  تفاکـش و  ار  تیلهاج  روجید  بش  ياه  یکیراـت  شدوجو ، رون  هک  نآ  دـمآ  و 
.دنابات یتسه  هرتسگ 

.ناراب تفاطل  زا  راشرس  شهاگن ، دوب و  نامیا  همشچ  نیرت  لالز  شیاه ، مشچ  هکنآ  دمآ  و 

.تیاده راد  هلابند  هراتس  تشهب و  يابوط  هرجش  قشع ، شنیرفآ  زاغآ  رس  یتسه و  باتک  لصفرس  دوب ؛ دمحم  وا  و 

.دوب شندمآ  راظتنا  مشچ  لاس ، ياه  لاس  ناهج ، هک  وا 

.دندز یم  شیادص  كاخ ، اهراورخ  ریز  رد  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  هک 

.دندیبلط یمار  شنارک  یب  ینابرهم  نامولظم ، هنابش  ياوجن  نادنم و  درد  لد  هآ  هک 

! تسا یهابت  هچ  ره  دورب ، هشیمه  يارب  ات  دمآ 

! يدمآ شوخ  ترفن  هنیک و  زا  رپ  هناخکیرات  نیا  هب  خیرات ، حبص  نیرت  هتسجخ  رد  کنیا  ادخ ! هدنب  نیرتهب  يا 
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! ردپ ار  نامیتی  يا  نیملاعلل ! همحر  يا  يدمآ  شوخ 

! دیدرت کش و  هدننک  وحم  يا  دیشروخ ، یب  هریت  نامسآ  نیا  هب  يدمآ  شوخ 

تفای و نایرج  خیرات  ياه  گر  رد  هزات  ینوخ  تندمآ ، اب  هک  ایب  راهب ! هشیمه  لگ  يا  رازگیر ، هدیتفت  كاخ  نیا  هب  يدمآ  شوخ 
.دش زاب  ناگدیدمتس  يور  هب  دیما ، ياه  هرجنپ 

.درک هزات  ار  اه  ناج  ماشم  نآ  يوسارف  ات  دیچیپ و  نامز  ياه  غاب  هچوک  رد  يدمحم ، لگ  رطع  تندمآ ، اب  هک  ایب 

! يرآ

.دوش یم  مگ  وت  ياه  هدنخ  يال  هبال  هک  تسا  نئادم  ناویا  ياه  هرگنک  نتخیر  ورف  يادص  نیا 

.دنک یم  رثا  یب  دبا  ات  ار  نارحاس  همه  ِرحس  مَد ، کی  رد  هک  تسوت  نامشچ  هبذاج  رحِس  نیا 

.دهد یم  دیون  ار  نامیا  رصع  ندمآ  دنک و  یم  شوماخ  ار  سراپ  هلاس  رازه  هدکشتآ  هک  تسوت  تینارون  نیا 

، تدنخبل يوداج  هک  نزب  دنخبل  نارگمتـس ! سوباک  تا ، هتـسجخ  دالیم  دوب و  ناطیـش  يزات  هّکی  نایاپ  تا ، یگدـنز  زاغآ  هک  يا 
.تسا هتخادنا  هلولو  هب  ار  توکلم  نانیشن  هدرپ 

! نزب دنخبل  ادخ ، لوسر  نزب ، دنخبل 

يرون ماهلا  / تندمآ نمی  هب 

يرون ماهلا 

ِتوکلم رد  نم ، دنمهفب و  هناروابان  ار  تعولط  نوفسیت ، ِنایناساس  دزیرب ، ورف  ارسک  ِناویا  درادرب ، فاکـش  نئادم  خاک  ياه  هرگنک 
؟ میشاب هدنام  یکاخ  زونه  تا  یکالفا  ِدالیم 

وت ياشامت  ِعولط  هک  يزور  زا  نم  مهس  هدیبات ، شوپ  هفوکش  ِهام  نیا  رد  وت  نامـشچ  باتفآ  زا  نم  مهـس  نیزاغآ ، ِراهب  زا  نم  مهس 
؟ دشاب دیاب  هچ  تسا ، هدید  ار 

! هدیزگرب هدوتس  يا 

.دنام یم  گنل  مملق  هدارا  یب  ياپ  دناوخ و  یم  گنُگ  مملکت  ِنابز  وت  فصو  رد 

.منیچب هناورپ  تیارب  هک  یلُگ  هن  مریگب ، راهب  زا  ار  تغارس  هک  یغاب  هن 

.دنیشنب راب  هب  تراسخاش  رد  ما  هشیدنا  هنیزبس  ات  یتسین  مه  تخرد  یتح 
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.یشنیب ياهتنم  یشنیرفآ ، ّرس  یتقلخ ، لیلد  وت  هک 

(1)! يدوب ربمایپ  وت  هک  دوب  هدماین  رد  لِگ  بآ و  زا  مدآ  زونه  ادخ ! بوخ  ِلوسر  يا 

.دسوپن ینابرهم  ترسح  رد  نیمز  هک  يدمآ 

.يرخب ادخ  تعاط  يارب  ار  ام  يرتسگب و  تمارک  هرفس  یتساوخ  یم 

.يدرد یب  رادم  زا  دش  اهر  ناملد  هموظنم  يدرک ؛ ادخ  ِهاگن  ِيرتشم  ار  ام 

.تفرگ باتهام  سوناف  روجید ، ِبش  رد  نامهار  تفرگ و  باهتلا  وت  يارب  نامهاگن  ِباتفآ 

.میدش باتک  ناوریپ  تندمآ ، نمی  هب 

.دیتشاک تبحم  زا  ینارک  یب  نامدنمدرد  ياه  بلق  رد  دیتشادرب و  نامنابیرگ  زا  ناطیش  یگدنب  دنب  امش 

هداز یقت  هبیط  / ینشور مشچ 

هداز یقت  هبیط 

.دوب هداهن  شیوخ  تلاهج  راوید  رب  رس  نانچمه  رهش ، دنتشاد و  همادا  رهش  هشیمه  مکارت  رد  اهراوید 

.دتفا قافتا  رارکت ، زا  رپ  ياهزور  نیا  داهن  رد  يا  هزجعم  دیاش  ات  هدش  هتخود  نامسآ  هب  رهش  هنسرگ  ياه  مشچ 

.دنک باریس  ار  ناش  ینیمز  حور  تسناوت  یم  ینامسآ ، حور  کی  تفوطع  مالک  اهنت  هک  دندوب  هدش  يا  هنشت  ریوک  اه ، بلق 

.دیارگب ییانشور  هب  دیون ، ياهزور  يوسارف  رد  دش  یم  هدامآ  دوب و  هدیزخ  رهش  هشوگ  هشوگ  هب  یهایس 

.رون دلوت  هب  تسا  يا  هدعو  شیوخ  رذگ  رد  زور  ره  دنرذگ و  یم  کی  هب  کی  اهزور  تسا ؛ کیدزن  ییانشور 
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! داب نشور  رهش  مشچ 

.دش دلوتم  یناهج  هدوشگ و  يا  هرجنپ  دیزو ، يرون 

.تخیر كاخ  هنشت  ناهد  هب  ار  شیوخ  قوش  هناد  هناد  نامسآ ،

.دش جیگ  شیوخ  هناتسم  شخرچ  رد  نابوک  ياپ  نیمز ،

.دندز برض  دلوت ، نیزاغآ  ياه  سفن  هظحل  هظحل  رد  ار  یتسه  زاون  لد  گنهآ  اه  بلق 

.تخاب گنر  وا  گنر  رپ  روضح  رد  تلاهج  دمآ ! دمحم 

! داب نشور  رهش  مشچ 

يردیح همطاف  / ینشور راظتنا  رد 

يردیح همطاف 

.تسا لیبابا  ياه  گنس  رگ  هراظن  کیرات ، هایس و  نیمز 

.تسا هدش  هداد  هدعو  تاروت  لیجنا و  رد  هک  یقفا  هب  ور  تسا ؛ هداتسیا  دیما  نشور  ياه  قفا  هب  ور  هشیمه ، زا  رت  کیرات  نیمز ،

غورف یب  يا  هدکـشتآ  دوش و  کشخ  يا  هچایرد  دزیر و  ورف  ارـسک  زا  یقاط  شا ، هدـنخ  ره  هب  هک  تسا  یلفط  هدـنخ  رظتنم  نیمز ،
.دبوشآرب ار  ناهاشداپ  باوخ  دوش و 

.تسا نیمز  ياهراهب  مامت  ریسفت  شا ، هدنخ  هک  یلفط  هدنخ 

.دش دنهاوخ  وا  دیشروخ  يامرگ  راس  هیاس  اهربا ، هک  یکدوک  موصعم  هدنخ 

.لهج نتفر  شندمآ ، تسا و  كرش  گرم  شدالیم ، هک  ینابرهم  راظتنا  رد  تسا ؛ راظتنا  رد  نیمز 

.تسا تمحر  ِناراب  ِدیون  ِراظتنا  رد  نیمز 

هب هک  يرون  دنایور ، دیما  ياه  هناوج  برطـضم ، ياه  مشچ  رد  هک  يرون  دیـشخرد ؛ يرون  ینافرع ، يایفارغج  قرـشم  زا  ناهگان  و 
هدـیجنر ياه  لد  مهرم  ات  دـمآ  هک  يرون  درک ؛ رطعم  هنابـش  ياه  شیاین  رطع  هب  ار  ارح  هک  يرون  داد ، نایاپ  اه  هراتـس  مامت  راـظتنا 

.دنک ضوع  نامسآ  تمس  هب  كاخ ، لد  زا  ار  موصعم  ناکرتخد  تشونرس  ریسم  دشاب و 

.دنوش راگتسر  نایوگ ، هللا » الإ  َهلإ  ال  ، » همه دننکن و  تداع  تلفغ  باوخ  هب  اه  مشچ  ات  دمآ 
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نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / تسخن هزیگنا 

دنوادخ تمحر  هنییآ 

دنب رد  ِنایناهج  نیب  رد 

اتکی تانئاک  هنیجنگ 

اتکی ِتاذ  هب  نیرت  هتسباو 

مدآ يادتبا  هزیگنا 

مدآ يادص  نیرتدوواد 

ییانشور هب  مدع  دنویپ 

ییاهر یگدنب ، ربمغیپ 

دیحوت يامن  ناهج  بجُح  يا 

دیسوپ باجح  ره  وت  ضیف  زا 

ْدنام اج  لیلد  تا  يرترب  رد 

دنام اج  لیئربج  وت  جوا  رد 

رقف وت ؛ رامش  یب  ییاراد 

رقف وت  راختفا  یناطلس و 

تناج هب  ادخ  مسق  تس  هدروخ 

تناکم دوخ  برق  هب  تس  هداد 

يدیپس قنور  وت  مان  زا 

يدیلپ ره  عفر  وت  دای  اب 

يدودز بش  موسر  بادآ و 
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يدودز برع  ِبقل  زا  لهج 

راونالا راحب  وت  سلجم  کی 

رارسالا فشک  دوهش  هیآ  کی 

هام رب  وت  هراشا  تسا  یفاک 

هللا وه  لق  لصا  دنک  تباث 

ملاع تس  يّریحت  تشگنا 

ملاع تسیچ  وت  نوچ  َملاع  اب 

كاخ زا  هچ  رگا  همه  لثم  يا 

« كالفالا تقلخ  امل  كالول  »

نیدلا ردب  مظاک  دمحم 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دالیم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تقادص هنییآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.تسا نیمز  هب  شهجوت  مامت  نامسآ ، دش و  افوکش  هنیدم  راهب  رد  يراهب  تسا ؛! عیبر  هناراهب  زا  زور  نیمهدفه 

لامج هنییآ  قشع و  ربمایپ  دای  ماـن و  اـب  اـبیز  تبـسانم  نیا  دـهد و  یم  يدـمحم »  » ياـه لـگ  رطع  مشاـه ،» ینب   » هلحم ياـه  هچوک 
.تسا كربتم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  یهلا ، يارالد 

شراونا راکـشآ و  شیاـه  هتخانـشان  هتـشادرب ؛ دوخ  رارـسا  يور  زا  هدرپ  تسا و  هداتـسیا  عضاوت  هب  نیمز  ربارب  رد  نامـسآ ، ییوـگ 
.تسا هدش  ریگارف 

؟ نیمز نامسآ و  هنامداش  نیا  تسیچ 

؟ تانیاک ناجیه  رد  ناهنپ  روش  نیا  تسیچ 

؟ رهم نوناک  زا  دیآ  یم  هک  نیا  تسیک 

؟ قشع روش  ناراهب ، ناماد  هب  دزیر  یم  هک  نیا  تسیک 

.دناوخ دهاوخ  ارف  شمان » قیدصت   » هب ار  قافآ  هک  يرون  قشع ، نوناک  زا  دیآ  یم  ار ،» هار  دینز  بآ  .... »

.درتسگ دهاوخ  نیمز  رسارس  رد  ار  یهلا  راونا  وترپ  هک  يا  هنییآ  نامسآ ، تمس  زا  دیآ  یم 
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تانیاک نهذ  رد  شمان  دروخ و  دـنهاوخ  دـنگوس  شمالک  تقادـص »  » هب نیمز ، نامـسآ و  مولع  کـیپ  هک  يروآ » ماـیپ   » دـیآ یم 
.دش دهاوخ  ریگارف 

! تشاد دهاوخ  او  توکس  هب  ار  ینامسآ  ياه  همغن  شمالک ، ییاریگ  هک  يدنمهوکش 

.دش دنهاوخ  شا  ییایربک  ِهاگرد  نیشن  ناتسآ  تقیقح ، ناگنشت  دیلاب و  دهاوخ  شا  يولع  ریسفت  هب  نآرق 

.درک ریثکت  و ...  نیعا » نب  هرارز   » ار شثیدح  تیاور  ریصب و  وبا  ار  شا  « هقف  » ِتقادص نایح ؛» نب  رباج   » ار شمالک  يایمیک » »

تفع رد  تمصع ، ملع و  رد  دسرب  تّزع  یگرزب و  هب  ینوتاخ ،»  » تمصع ناماد  رد  ات  یتسه ، لصف  نیرت  يراهب  تمـس  زا  دیآ  یم 
! بسن تاذ و  رد  تفارش ، نامیا و  رد  اوقت ، و 

! دنربب هّللا » لآ   » تمظع هب  یپ  نایکالفا  ات  تفرگ  دهاوخ  نامسآ  هاگنربارب  ار  تقادص » هنییآ   » نیرت « قداص  » هک ییوناب 

! تسا هدش  نشور  ابوط » هخاش  نیمشش   » غارچ شتاذ  هعشعش  وترپ  زا  تسا و  نیمز  رد  یهلا  رون  باتزاب  هک  يا  هنییآ 

.داد دهاوخ  الص  ار  رصع  نالهاج  داتسیا و  دهاوخ  شناد  گرتس  هّلق  رب  هک  یماما » ، » دیآ یم 

ِبادرگ رد  ات  دش  دهاوخ  مالسلا » هیلع  يولع  عّیـشت   » تقیقح هنیفـس  اهنت  نابیتشک  لهج ، دادبتـسا و  رـصع  رد  هک  یماما » ، » دیآ یم 
! دنامن نادرگرس  نایساّبع ، نایوما و  ییوش » نید  »

يرابتعا شرابت ، زبس  مچرپ  هب  دش و  دهاوخ  يرکف  ياه  تسب  نب  مامت  ياشگ ، هار  شا ، « يرفعج هقف   » تمظع هک  یماما »  » دـیآ یم 
.دیشخب دهاوخ  ریذپان ، نایاپ 

.دشاب امنهار  دوصقم ، لزنمرس  هب  ار ، رون  ناوریپ  شناد ، ياضیب » دی   » اب ات  دیآ  یم 

نیرق شزیزع ، مان  نارابلگ و  شمدـقم  تسام ؛ تشونرـس  رد  یهلا  تاریدـقت  زا  رتاـبیز  یتمـسق  اـبیز و  یتصرف  شترـضح ، روضح 
مالسلا هیلع  قداصلا  ٍدمحم  نب  رفعج  یلع  لص  مهللا  داب ؛ نامتاولص 
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نابزرم ریما  / باتفآ قطنم 

نابزرم ریما 

.تسا نیدرورف  دوخ  هدمآ ، هک  نیا  دنگوس ! لاس  زبس  لصف  نیلوا  هب 

مامت نوچمه  فیطل  ردام ، نوچمه  فیرش  ...ردپ  نوچمه  وگتسار  تسا ؛ زورما  ياه  هقیقد  همه  روظنم  هک  هدیـسر  ون  كدوک  نیا 
.شا يراهب  نادناخ 

.دشاب نامیا  نامسآ  مشش  هراتس  ات  هدمآ  هک  هتسب  نیذآ  یکدوک  يارب  زورما  ماما ، نیمجنپ  هناخ 

روش و رعش و  راگزومآ  قشع ، همه  ملعم  یخیرات ؛ هدش  طسبنم  ياهادص  همه  هصالخ  وت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  ای 
.هورش

لالُز رد  منیـشنب و  ات  لهاج ، ياه  هناش  یگتـسخ  يارب  ییاج  تسه ؛ نم  ناوتان  ياهاپ  يارب  ییاج  وت  زبس  سـالک  يوت  مالـس ! اـقآ 
؟ منزب لُز  وت  ياه  مشچ 

.هعیش راب  ُرپ  هخاش  ینعی  وت  تبحم  اقآ !

.دونش یم  باتک  ره  يوت  ار  وت  ياه  سفن  يادص  هعیش ،

.دراد وت  یباتفآ  قطنم  زا  دراد ، هچ  ره 

.ام تجح  نیرت  هجوم  تسا ؛ تّجح  وت  لامج  مه  زونه  نامدننک ، یم  قشع » عنم  هک  ینایعدم  مغر  هب  »

.دراد هزات  يانعم  تاولص ، میارب  .ادخ  تجح  يا 

.تسین مالسا  روج ، يافلخ  نت  رب  هدیسوپ  نهاریپ  نیا  دنمهفب  ات  يدمآ  وت 

، رـضخ تسوا ، بتکم  نیـشن  هشوگ  ملع ، هک  دـنز  یم  رپ  بشما  یکدوـک  يارب  ملد  ...یهدـب  همادا  ار  هراتـس  خرُـس  هار  اـت  يدـمآ 
.شتمارک زومآون  لفط  یسیع  شهار و  کلاس 

.مدنمزاین شا  ینامسآ  ملع  هب  همئالا ، قداص  ینارون  حور  هب  اه ، هظحل  نیا  تقادص  هب  نم  ایادخ !

.مولع همه  هب  ملهاج  .يا  هدرک  نیمز  اه و  نامسآ  ردقم  وت  هک  هچ  نآ  هب  ملهاج  ایادخ !

.نک نامهم  يرفعج  شناد  لالز  هب  ارم  .ناسرب  وا  نادرگاش  هقلح  هب  ارم  ایادخ !

ص:100

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دـمآ  هک  قاطا  نامه  هب  داد ، یم  رون  سرد  هک  اج  نامه  متـسه ؛ دوش  یم  در  وا  هک  یلاوح  ناـمه  رد  ندز  مدـق  گـنتلد  ایادـخ !
.دهدب رهم  سرد 

.راگزومآ نیرتوگتسار  شکب ؛ مرس  رب  ار  راگزومآ  نیرتهب  ياه  تسد  .دنراد  هناهب  میاه  تسد  ایادخ !

يدابآ دوواد  هموصعم  / راهب هناش  هب  هناش 

يدابآ دوواد  هموصعم 

«. تسا هدرم  تیلهاج  ندرم  دننامب  دسانشن ، ار  شماما  دریمب و  هک  یسک  »

نایرج وت  ياه  گر  رد  ملع ، تلیـضف و  لالز  نوخ  هک  نآ  يا  تفرعم ، نوتـس  نیمـشش  يا  دـنوادخ ، شناد  هنازخ  يا  وت  رب  مـالس 
.تسا هتسشن  لُگ  هب  تّربدم  ياه  تسد  هانپ  رد  هعیش ، زبس  هشیمه  بهذم  تسوت و  نوگ  هنیآ  نامشچ  رادماو  تقادص ، دراد !

یم نتفکش  هب  تبلق  سدقم  ياه  شپت  ار  هنیدم  كاخ  دوش و  یم  زاغآ  تا  ینارون  ياه  ماگ  اب  عیبر ، زور  نیمدفه  هک  وت  رب  مالس 
.دناوخ

.دنا هتسشن  قشمرس  هب  ار  تیاه  بل  ياجه  ناراتفگ ، تسار  هتفرگ و  تیراع  هب  ار  وت  نیئآ  نارادرک ، تسار 

هدش نراقم  دنوادخ  ربمایپ  ْگرزب  دالیم  اب  تتدالو ، یگتسجخ  هک  یگرزب  هنوگ  نآ  .يدمحم  لآ  قداص  وت 

مولع هرتسگ  رد  اه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  تنادرگاش ، دزاون و  یم  ار  خـیرات  نادـنزرف  شوگ  تسیردـت ، ياسر  يادـص  زونه  .تسا 
باریس شکاپ  ياه  هبعش  زا  عیشت ، زارف  رس  بهذم  تسا ، یقاب  ناهج  ات  هک  یگرزب  دور  نآ  وت  .دنور  یم  رامـش  هب  یعیبط  یهقف و 

.دش دهاوخ 

، هنیدم نشور  ياه  هزاورد  رب  ناگدنرپ  .دننز  یم  دنخبل  تا ، ینامـسآ  دالیم  زیوآ  هراتـس  اه  هرجنپ  ییآ ، یم  هک  زورما  گرزب ! يا 
.دننک یم  اوجن  رگیدکی  شوگ  رد  ار  تندیسر  هدژم  نافرع ، یبآ  ياه  هچایرد  ودنناوخ  یم  هنارت  ار  تندمآ 

هب نانز  فد  ار  تا  هتـسجخ  دورو  قشع ، نایعیـش  یـسر و  یم  هار  زا  یتسار  قدـص و  ياه  هفوکـش  شوغآ  رد  راهب ، هناش  هب  هناـش 
.دنیآ یم  لابقتسا 
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.ددرون یمرد  ار  یهاگآ  شناد و  يایفارغج  ترگوجتسج ، ياه  مدق  ییآ و  یم  وت 

.دش دهاوخ  تبتکم  هشیمه  لصحم  ناهج ، هنوگ  نیا  ینارتسگ و  یم  یلاخ  نامسآ  نیا  رب  ار  تتفرعم  دنلب  ياه  لاب  ییآ ؛ یم 

نادامار نیرسن  / قداص حبص 

نادامار نیرسن 

.دشاب رهم  هرابود  عولط  رگ  هراظن  نیمز ، ات  تفرگ  یم  ندیبات  هنیدم  نامسآ  زارف  رب  كدنا  كدنا  دیشروخ ، گنراگنر  وترپ 

.دوب حبص  هدیپس  هار  هب  مشچ  هناربص  یب  هنیدم ،

ناج مسج و  خزود  رب  شیپ ، زا  شیب  شتآ ، يدبا  شکرس و  ياه  هلعـش  هداتفا ، ندیپت  هب  هشیمه  زا  رتدنت  نامز  ضبن  ناهگان ، و  ... 
.دمآرب یباتفآ  تمحر  ياهربا  سپ  زا  تسشن و  شدوخ  سیلبا و 

ار نید  نتم  ات  دـش  هداز  تراهط  قشع و  نطب  زا  يدولوم  تسـشن  ردام  هتـسخ  نامـشچ  رب  یهاگرحـس  منبـش  نانوچ  کـشا ، لـالز 
دنارتسگب

دوب یبوط  تخرد  رازه  راهچ  ضیف  ّلحم  شا  شناد  لضف و  راس  همشچ  وا  گرزب ؛ یتضهن  راذگناینب  دوب و  دمحم  لآ  قداص  وا  و 
.تساراخ ِگنس  هچ  ره  نک  ناینب  شتفوطع ، میظع  راشبآ  و 

.اه شناد  هدنفاکش  مالسلا ، هیلع  مولعلارقاب  لد  هدید و  يانشور  ياهج و  يانکیرات  رد  دوب  ردپ  رون  هدننارتسگ  وا 

.دننیشن یم  همرّکملا  ُنبا  ياشامت  هب  دنیآ و  یم  هتسد  هتسد  ناگتشرف ، کنیا ،

رس يدمحم ، لگ  رطع  میمش و  کنیا ، دسر  یم  شوگ  هب  هنیدم ، يوس  راچ  زا  لیلهت ، حیبست و  همزمز  کنیا ،

.دزاون یم  ار  نایعیش  هتسخ  ياه  ناج  ماشم  تسا و  هدرک  رپ  ار  نیمز  رس  ات 

مهرم دریگب و  نشَج  ار  تیالو  نامسآ  زا  تمـصع  هراتـس  نیمتـشه  عولط  ات  دیآ  یم  ماما  نآ  رادید  هب  لد ، هلفاق  رازه  رازه  کنیا ،
.دراذگب هعیش  هنهک  مخز  رب  قشع ،
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ناوج زور 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهبیدرا 1384  8

لوالا 1426 عیبر   19

Apr.28.2005

نابزرم ریما  / دیشروخ ات  ما  هداتسیا  نم 

نابزرم ریما 

.تسا نتفکش  لصف 

هب مراد  نم  دنهد و  یم  رس  یگدنز  دورس  ناتخرد ، نامهیم  ياه  هدنرپ  دنریگ و  یم  هزات  هفوکش  ناتخرد ،

.منک یمرکف  مدوخ 

.مرس يور  نوگلین  نامسآ  كاپ و  كاخ  رب  هداتسیا  ناوج  کی 

.دسرب ادرف  هب  دیاب  نم  زبس  ياه  مدق  ریز  سراف ، جیلخ  ات  رزخ  يایرد  زا 

غیتس يالاب  مشکب  ار  مدوخ  منزب و  دنویپ  دنلب  ياهادرف  هب  دیاب  ار  مناوترپ  ياه  تسد  اریز  تسا ؛ ندیسر  جاتحم  ناوج  مناوج و  نم 
.شالت ياه  هوک  نیرتدنلب 

زبس یگدنز  هیامرـس  ار  تفوطع  رهم و  هک  نمادـکاپ  تسا  یناردام  ناردـپ و  ینانز ، نادرم ، ثاریم  یقـشاع ، قشاع و  مناوج و  نم 
.دننک یم  دوخ 
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« دیربب اهربا  لیکشت  تعسو  هب  ارم  هراومه /  ياهداب  يا  مرفاسم  نم  و   » ...تفر دیاب 

.اه یگتسخ  ریوک  رب  دیراب ؛ دیاب 

.مدنگ هشفنب و  نیب  دز  ُلپ  دیاب  سأی ، تشد  رب  دییور  دیاب 

.دهاوخ یم  هچ  ره  دروایب  تسد  هب  دیاب  دهاوخ و  یم  نم  رگوجتسج  ياه  تسد  ار  نیا 

.شتیاهن یب  یتخسزا  هتسخ  هن  هار و  لوط  زا  دوش  یم  سویأم  هن 

.تسین ندوب  مکحم  هشیمه  ندنام ، هک  درک  تابثا  ناتخرد  هب  دز و  ماگ  دیاب 

.ابیز ياهدیراورم  ناجرم و  زا  یشاب  ُرپ  يدرگ ، یمرب  هک  راب  ره  ینزب و  ایرد  ِلد  هب  دیاب  جوم  لثم 

.تسا ُرپ  ندیرپ  ياوه  زا  میاه  هیر 

.راکتشپ شناد و  لاب  منک ؛ زاورپ  مهاوخ  یم  مراد و  لاب 

.مناوت یم  اّما  مسرب ؛ نم  دهاوخ  یمن  هتشذگ  هایس  هیاس  دنچ  ره  تالکشم ، غیت  دنچ  ره  تسا ، تخس  دنچ  ره 

.تسا ندیرپ  زاغآ  قشع ، و  مراد ؛ تبسن  قشع  شناد و  گنهرف و  خیرات و  لاس  اهرازه  اب  یناریا ، ناوج  نم ،

.دناسرب ندورس  يراج  ياه  هظحل  نیرخآ  ات  ارم  دیاب  هدارا ، نامیا و  ياه  تسد  يرای 

زور هدیـسر ، ياـه  هوـیم  هب  ندرک  رکف  زور  ندرک ، ادـیپ  گرب  خاـش و  زور  ندز ، هفوکـش  زور  ؛ تسا نم  زور  زورما ، مناوـج ؛ نـم 
.شالت

! مناوج نم 

.یناراب ممسا  تسا و  يدیشروخ  ما ، همانسانش 

.شالت رد  داب ، لثم  میاه  تسد  بیجن و  یکاخ و  میاه  مشچ 

.مسرب رود  ياه  لصف  هب  ات  ما  هداتسیا  نم 

.مسرب دیشروخ  هب  ات  ما  هداتسیا  نم 

.مشاب دیشروخ  دوخ  مهاوخ  یم 
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.مدرگب ار  نیمز  داب ، لثم  مهاوخ  یم 

.منزب هدیپس  زا  یگنر  هدنیآ ، هب  مهاوخ  یم 
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.منک هنادواج  نیمز  يور  ار  قشع  زا  یحرط 

.مراذگب نامنادنزرف  يارب  ملع ، زا  یثاریم 

.مشاب هتشاد  دیآ  یم  هک  يرگید  لسن  يارب  ادرف  زا  یتاغوس 

.نم ینعی  ناوج  ادخ ؛ شالت ، روش ، هسامح ، قشع ، نید ، نهیم ، كاخ ، بآ ، داب ، لُگ ، تخرد ، نیمز ، ینعی  ناوج  مناوج و  نم 

.منک زاورپ  مهاوخ  یم  مشاب ؛ مدوخ  مهاوخ  یم  نم  و 

یناما مثیم  !/ ریگب تتسد  هب  لعشم 

یناما مثیم 

! نک هاگن  تیاه  تسد  هب 

.دنک یم  ناروف  تناتشگنا  رس  زا  هزیگنا  قشع و 

.تسوت راظتنا  رد  هدماین و  هک  يا  هدنیآ  تمظع  هب  دنا ، هدرتسگ  اه  هداج  تیاپ ، شیپ 

.دیاشگب تیور  هب  ار  هتسب  ياهرد  راهب ، ياه  هدنخ  ات  نزب  ار  رد  نولک 

! نک زاب  ار  تیاه  هغدغد  يوت  رد  وت  ِفالک 

.دشاب وت  مهس  یکی  هک  دراد  یلاخ  تکمین  ردق  نآ  ادخ ، نیمز 

.ینک ادیپ  ار  تدوخ  یلدنص  دیاب  وت 

.تفای یهاوخ  شیوخ  رد  ار  تا  یگدنز  يانعم  يدرگب ، رگا 

اه و مزع  هلاس  دنچ  نیدنچ و  تخوس  اهنآ ، زا  مادک  ره  هک  رکفت  زا  يا  هدروخن  تسد  ياه  ندـعم  تسا ؛ ندـعم  رـسارس  تا  هنیس 
.تساه هدارا 

! دورب ورف  يدیمون  هدروخ  سیخ  ياهراز  نش  رد  تیاه  مدق  راذگن 

.دنا هتشرس  شیوپ  قوش و  هریمخ  اب  ار  وت  ناج 

.يربب هاگ  نابرق  هب  ار  تا  یناوج  هک  ینآ  زا  رت  كاپ  وت  تسا و  ندروخ  بیرف  يایند  ایند ،
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.نک روبع  وپاکت  شالت و  ياه  هزاورد  زا  ریگب و  تسد  هب  لعشم 

.يریگب تقایل  لادم  ات  يا  هدش  هدناوخ  ارف  هک  ینکیزاب  وت  تسا و  هقباسم  کی  یگدنز 
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زاغآرـس درذـگ ، یم  اه  هندرگ  زا  هک  یـسک  يارب  دـیدرت ، تسا و  طوقـس  زاغآرـس  ندیـساره ، هک  سارهن  دنراوتـسا ؛ تیاه  ماـگ 
.هدارا تسا ؛ هدنام  ماگ  کی  طقف  یگدنز ، ياه  هلق  حتف  ات  .شزغل 

! نک هراپ  ار  سأی  هلیپ 

.دنتسین چیه  وت  نامیا  ربارب  رد  اه  خالگنس  نکشب ! ار  هودنا  هلایپ 

! ار سیلبا  ياه  ماد  نزب  مه  هب 

! یکیرات رکیپ  رب  شکب  هجنپ 

.تشگ دنهاوخنرب  هاگ  چیه  رگید  یشکن ، ناشریجنز  هب  رگا  دنور ؛ یم  هژر  تلباقم  زا  کیاکی  اه  هظحل 

شیاه لاب  يور  هب  ترسح  درگ  ددرگ ، یم  رب  هک  تارطاخ  يوتسرپ  ات  دشاب ... ، وت  ِنآ  زا  ادرف  ات  نامز  ياه  تسد  رب  نزب  دنبتـسد 
.دشاب هتسشنن 

.درادن ینعم  وت  ياه  مشچ  گنهرف  رد  یگتسخ 

هب یتـسار ، قشع و  هدکـشتآ  ياـه  هلعـش  دـنراذگن  اـت  دننیـشنب ؛ یگدومخ  باوخ و  نمیرها  نیمک  رد  اـت  دـنرادیب  وـت  ياـه  مشچ 
.دیارگب یشوماخ 

.تسورین زا  رپ  نک ؛! هاگن  تیاه  تسد  هب 

.تسا هدروخ  ریت  ِتیناسنا  هاگ  هیکت  تیاه  هناش 

! تفر دهاوخن  لاوز  هب  ور  هاگ  چیه  تا  یناوج  نزب ؛ مقر  ار  تا  یناوج  زیخرب !

يدابآ دوواد  هموصعم  / مطالتم حور 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دننک شرواب  رگا  دومیپ ؛ دهاوخ  ار  اه  هداج  نیرترود  شممصم ، ياه  ماگ  دراد و  رظن  اه  هلق  نیرتدنلب  هب  شنامشچ 

.درک دهاوخ  رب  رس  اه  بش  نیرت  هریت  سپ  زا  هک  ینشور  ياهزور  هب  دشیدنا  یم 

.تسا هدییور  وپاکت  دشر و  ياه  هفوکش  نیرترطعم  شا ، هدنز  ياه  هخاش  رس  رب  هک  یتخرد  ناوج ، تسا و  تیناسنا  راهب  یناوج ،
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.دنکارپ یم  ینابرهم  دشوج و  یم  لالز  يا  همشچ  نوچ  شا ، هیاریپ  یب  بلق 

.دخرچ یم  دنت  مظنم و  هنوگ  نیا  ناهج ، رنه  تعنص و  ياه  خرچ  هک  تسوا  ياه  تسد  اب 

.تسا رشتنم  شا  ینامسآ  ياه  سفن  رد  یتسه ، شخبناج  يوب  دراد و  نایرج  شیاه  گر  رد  شنیرفآ  نوخ 

نیدایم نیرتراوشد  شا ، هدارا  اـب  هک  یـسک  یهاـگآ ؛ ساـسحا و  رکفت و  هزیمآ  ینعی  راکتـشپ ، ینعی  سفن ، هب  داـمتعا  ینعی  ناوج ،
.دراذگ یم  تشپ  ِسپ  ار  یلمع  یملع و 

ار نامیا  تفرعم و  ياهرهوگ  نیرت  ناشخرد  شرگوجتـسج ، ریمـض و  نشور  نانکاس  هک  تسا  ییابیز  زار  زمر و  رپ  يایند  یناوج ،
.دنراد تشم  رد 

مدقا ینارماک  مرکا  / اه نامسآ  جوا  ات 

مدقا ینارماک  مرکا 

یم یتسود  ِگنَت  ِياه  هچوک  رد  ار  متام  هدننکـش  ياه  هشیـش  شیاه ، تنطیـش  گنـس  هک  مزورید ؛ ِشوگیزاـب  كدوک  ناـمه  نم 
.تسکش

.دنور یم  الاب  نم  یگدنز  ياه  نوتس  زا  دیما ، ياه  هقاس  اّما  ما ؛ هتسشن  هبرجت  هب  ار  یمک  ِياهراهب 

.منزب دایرف  داب ، يادص  کبس  هب  مراد  تسود  نم 

.مناخرچن مشچ  تلفغ  ِهاریب  رد  مسانشب و  ار  فده  ِهارهاش  منک ، هراپ  ار  لهج  راصح  مراد  تسود  نم 

.مزادنا رود  هب  ار  میاهدیدرت  مهاوخ  یم  ما ؛ هدادن  تسد  زا  ار  منیقی  نم 

.منزب دایرف  دیراذگب  تسین ؛ نم  ِلام  توکس ، هرجنح 

.دینک ما  يرای  منک ؛ یط  مدوخ  ياه  ماگ  اب  ار  تفرشیپ  ياه  هلپ  مزاسب و  مدوخ  ِناتسد  اب  ار  یقرت  ِنابدرن  مهاوخ  یم 

.مشکرَس تقیقح  هعرُج  کی  مرادرب و  رون  هساک  کی  مهاوخ  یم 

.منامب بقع  میسن  ِباتش  زا  مهاوخ  یمن 

.منیبب میاه  تسد  رب  تیدودحم  دنب  مهاوخ  یمن 
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.مزیر ورف  هّکچ  هّکچ  ار  میاه  یگنتلد  دیراذگب 

.منک بوذ  ناتیاهدنخبل  رد  هرطق  هرطق  ار  مرورغ 

مشونب تفرعم  همشچ  زا  دیراذگب 

.مزیرب رود  هب  ار  میاه  یگدنامرد  اه و  سأی  ِمامت  و 

.مباتشب دیما  وپاکت و  شالت و  ِسونایقا  ِيوس  هب  تیدودحم ، ِگنَت  ِگُنت  زا  دیراذگب 

.دبوک یم  لحاس  ِرکیپ  ْتخس  ياه  هرخص  رب  ار  شنایصع  یناشیپ  رورغم ، خاتسگ و  هک  موش  یجوم  دیراذگب 

.زاورپ ِنیدنرپ  ِساسحا  زا  رپ  موش ؛ زاورپ  دیراذگب 

.موش هدرپس  تعیبط  ياه  هرجنپ  هب  مهاوخ  یم 

! مهد نت  نیریش  ِتبرجت  نیا  هب  دیاب 

.اه نامسآ  رد  مریگب  جوا  اه و  بآ  رد  موش  يراج  دیاب 

یسوط اروح  / رمع راهب 

یسوط اروح 

یگدنز ياه  لصف  زا  يدنملاس  نازخ  هلمح  باتـش  اب  دهن و  یم  راگزور  میوقت  رب  اپ  یکدوک ، ياهربا  رذـگ  تعرـس  هب  رمع ، راهب 
.ددنب یم  رب  تخر 

دـنا و هتفرگارف  ار  لد  نامـسآ  تمعن ، ياهربا  هک  یناوج  رد  .تسا  راهب  ییافوکـش  يروراب و  رد  ناسنا ، یلاعت  ياـه  هظحل  نیچلگ 
.تسا شیور  ياّیهم  ناج  هعرزم 

.رت هدوشگ  اه  هزاورد  تقیقح ، ياه  هلعش  سّفنت  يارب  دنرت و  کیدزن  شیاین  هلبق  هب  هاگن ، ياه  هنزور 

.تساه هلصاف  نیرتمک  رادلد ، ات  لد  هلصاف  رت و  کیدزن  رتالاب و  زاین  ناتسد  رت ، هاتوک  اه  یگتسباو  نامسیر 

.دبای یّلجت  هناگی ، دوبعم  تقیقح  ناج ، هدیدن  راگنز  ياه  هنیآ  رد  ات  تسا  ترطف  یلالز  لصف  یناوج ،
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.راهب توارط  بیقعت  رد  نازخ  و  دنرذگ » رد  ربا  نوچ  اه  تصرف  »

دناوت یم  هشیمه  ات  رادـتقا  هشیدـنا و  دـنمونت  ياهورـس  راثیا و  ياه  هبال  یکاپ ، ياه  ساـی  هاـگن  اـب  راـهب ، تسا و  رذـگ  رد  یناوج 
.دنامب رادیاپ 

! يراهب هشیمه  اه  لد  دشاب و  راهب  میانغ  زا  راشرس  رمع ، یناتسمز  هنیجنگ  ات  هشیمه ، ات 

ییاضر هدیمح  / زاب ياه  هرجنپ  هب  یمشچ 

ییاضر هدیمح 

.هدیشیدنا اه  نامسآ  هب  هدش و  اهر  زورید  زا  مارآ ، ان  یحور  هار و  رد  ییاپ  نارادیپس ، ياتسار  رد  هدیشک  دق 

حور نایرانق ، ياهزاوآ  درت  هخاش  رب  ناوج -  هدوشگ -  حبص  ییانشور  رد  کلپ  شوغآ ، رد  راهب  هدیشون ، توارط  زا  هعرج  هعرج 
.رود ياه  قفا  رد  یمشچ  زاب ، ياه  هرجنپ  هب  یمشچ  هتخیوآ ،

.دسر یم  اه  نامسآ  هب  شرس  دنک  یم  سح  هک  هنوگ  نآ  هدش ؛ رتدنلب  زورید ، هتفرگ  كاخ  ياه  هچقاط  زا 

.اجکان ات  ناکم ، یب  ات  ندیود  يارب  یناوت 

زا یبآ ، زا  راشرس  روبع ، زا  راشرس  تسکش ، زا  دوکر ، زا  نداتسیا ، زا  نازیرگ  ترارح ، زا  راشرس  ناوج -  - 

.ناجیه زا  روش ، زا  راشرس  زبس ،

.راهب توارط  هب  داب ، يوه  ياه و  هب  دور ، یلاّیس  هب  دیشروخ ، ییانشور  هب  ناراب ، تارطق  یلالز  هب  یلاوح ؛ يوهایه  رد  هدیشک  دق 

.زیگنا طاشن  زیگناروش و  ياه  گنر  زا  نیگنر  رمع ، تاحفص  زا  يا  هحفص  یگدنز ، ياهزور  زا  شوخرس  يا  هنارت  ناوج ؛

.تسا كاخ  زا  ندیرب  يارب  یناجیه  نتفرگ ، جوا  يارب  یلاب  یناوج ،

.تسا هدیناشک  هفوکش  راهب و  رد  ار  شیاه  ماگ  ّدر  هتخود ، مشچ  دیشروخ  رد  هدز ، باتهم  همشچ  هب  نت  هدیشون ، هراتس  ره  زا 

.تسا نتفر  ایند  زا  هیرگ  نیرخآ  ندمآ و  ایند  هب  هیرگ  نیلوا  نیب  نیریش ، یمسبت  یناوج ،
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ییاضر ناراب  !/ اشگب لاب 

ییاضر ناراب 

.دنا هدیرفآ  وت  يارب  ار  نامسآ 

، تسوت ِزور  زورما 

.تسوت ِنآ  زا  اهزور  همه  هن !

.بایرد ار  ترمع  ِلوجع  ياه  هیناث 

؟» دنرذگ یم  یگدنز  نامسآ  زا  ربا  نوچ  اه  تصرف   » هک نیا  هن  رگم 

! بایرد ار  تیاه  هظحل  وش ! دنلب  يا ؟ هتسشن  ارچ  سپ 

! نک هاگن 

.تسا هدیمرآ  تنهذ  ياه  هچیرد  ِتشپ  دیشروخ ، رازه 

.ددنسپ یمن  تیارب  ار  لهج  تسا ، هدیرفآ  ار  وت  هک  نآ 

.دزادنا هیاس  تدوجو  ِدوپ  رات و  رب  باتفآ  راذگب  نک ! شیادص  تسا  هنیآ  هچ  ره  ییاشگب ، رد  تسا  یفاک 

.تسا هدروآ  نییاپ  وت  يارب  ار  شنامسآ  فقس  دنوادخ ، ینیب ؟ یم 

.يرادرب نآ  زا  هراتس  رون و  لغب  کی  بش ، ره  یناوت  یم 

ار وت  ياه  مدق  رود  زا  دنز  یم  ادص  هداج  نک  شوگ  »

(1)« .تسین یکیرات  تنیز  وت  مشچ 
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رگراک راک و  یناهج  زور 

هراشا

هبنشکی

تشهبیدرا 1384  11

لوالا 1426 عیبر   22

May.1.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / شالت یناهج  شیامه 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! داب تکرب  رپ  دنراگزور ، شالت  هنییآ  هک  تیاه  تسد 

! شنیرفآ سوماق  رد  یتسه  شقن  نیرت  هدنزاس  يا  زبس ! هشیمه  يا  میاتس ، یم  ار  تیاه  تسد  ِناوت 

! داب وت  زور  شالت ، زا  افوکش  ياهزور  مامت 

يارب دنـشالت  رد  ار  اهزور  هک  ییاـه  تسد  ناـهج ؛ دـمآ  راـک  ياـه  تسد  ماـمت  يزورهب  زور  وت ، يزورهب  زور  نم ، يزورهب  زور 
! اهزور شیاسآ  يارب  دنیوپاکت  رد  اه  بش  اه ؛ بش  شمارآ 

.دش دنهاوخ  هدروآرب  يزور  تا ، ینارون  ياهوزرآ  هک  داب ، دیما  رپ  تزور  بش و 

كالفا كاخ و  ملاع  رد  هک  یمان  دزاون ؛ یم  ار  وت  مان  نامـسآ ، دـنروخ و  یم  هطبغ  وت  يالاو  تمه  هب  اه  ناشکهک  ماـمت  زور ، ره 
! شنیرفآ ياه  یبوخ  مامت  اب  ربارب  یتمرح  ناراگزیهرپ ؛ مان  ربارب  یتمرح  ؛ دراد تمرح 
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ناتساد نیمادک  دورس ، دهاوخ  رعـش ، نیمادک  ار  وت  مان  هوکـش  دشاب ، هدز  وت  ياه  تسد  رب  هسوب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
هک نیا  هن  دبای !؟ تسد  تناگدید  قفا  يادنلب  هب  تسناوت  دـهاوخ  زور ، نیمادـک  تخاون !؟ دـهاوخ  هعطق  نیمادـک  تشون ، دـهاوخ 

؟ دنا وت  يوپاکت  شالت و  زا  نشور  ناهج ، ياهزور  مامت 

اب ادرف ؛ ریظن  یب  يرادم  تلادع  ات  زورید ، نازودنا  تورث  ياه  یتلادع  یب  زا  ادرف ؛ نیریش  ياه  هدنیآ  ات  زورید  خلت  ياه  هتشذگ  زا 
! اه یگدنیوپ  مامت  ضبن  دوب ، دهاوخ  وت 

! توارط زا  هدنکآ  دشاب و  زبس  تیاه  تسد  لثم  تهاگن  هک  يا  هدنیآ  دوب ، دهاوخ  وت  اب 

.دش دهاوخن  شومارف  زگره  هک  تسا  راگزور  راگدنام  هژاو  اهنت  تسوپاکت ، راک و  هوکش  هک  تمان 

! دیشمج تخت  ياه  هشوگ  نیرتزاب  ات  مارها ،»  » يایاوز نیرت  هتسب  زا  ملاع ؛ دیارج  مامت  رب  تسا  تبث  وت  مان 

.ار روشک  اتسور و  رهش ، ار ، ندمت  ار ، خیرات  یتح  دزاس ؛ یم  وت  ياه  تسد  تسا ، ینتخاس  هچ  نآ 

.تسا يزوریپ  دنیرفآ ، یم  وت  ياه  تسد  هچ  نآ 

! ندورس راهب  رد  ار  راهب  تشهبیدرا ! رد  تمان  شیامه  تسابیز  هچ  .... 

! رگراک

! نابوخ یمامت  دزن  تسا ؛ سدقم  هک  يا  هژاو  موهفم 

! داب كرابم  تسا ؛ خیرات »  » یندنام دای  هب  زور »  » هک تزور 

! تیاه جنر  هرمث  دابم ؛ ناراگزور  شومارف 

! دروخ دنهاوخ  دنگوس  شا ، یلالز  یفاص و  هب  ناگدنیآ ، هک  يا  هنییآ  رد  دابم ؛ شومارف 

! تمان هب  خیرات ، زور  ره  داب  كرابم 

! شدراد یم  ساپ  دنوادخ ، هک  تا  نیبج  قرع  اشوخ 

داب راک  هب  هدنز  تلد  رارق و  رب  تنامیا  راب ، رپ  تیاه  تسد 
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مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1384  12

لوالا 1426 عیبر   23

May.2.2005

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / باتفآ زاوشیپ 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

.توهرب نیا  رد  ما  هدمآ  هار  همه  نیا  وت  ياوه  هب  نم  اهنت  مدرک  یم  لایخ 

.مدرم زا  هدش  یلاخ  رهش  راگنا 

.تسا هتخادنا  وت  ياشامت  هداج  رد  ار  شدوخ  هتفرگ و  تسد  هب  تمودق  توارط  هناشن  هب  یلگ  يزبس ، هخاش  ینیب ، یم  ار  هک  ره 

.دننک یم  يرامش  هظحل  امش  باتفآ  ترایز  يارب  الاح  دنا ، هدنام  مورحم  دیشروخ  تبحاصم  زا  اه  لاس  هک  یمدرم 

.هدش هار  میلست  شنازغل  ياپ  ریز  هداج ، نینچ  نیا  هک  هدرک  ربخ  یسک  هچ  مناد  یمن  ار  درمریپ  نیا 

یـسک هچ  مناد  یمن  ار  دـنا  هدروآ  امـش  زاوشیپ  هب  ناشدوجو  رد  مه  ار  رگید  سَک  هک  ینانز  یتح  داش و  هنهرب و  اپ  ناـکدوک  نیا 
.درک ربخ 
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.دننارگید زا  رت  فقاو  ناتناردپ  امش و  ندوب  زار  هب  مدرم  نیا  تسه ، هچ  ره 

! داد یم  ناشرازآ  خیرات ، هنهک  ریسم  لوط  رد  نات  ِیلاخ  ياج  نینچ  نیا  هک  دنا  هدرک  كرد  ار  امش  دوجو  لیلد  رتهب  اهنآ  راگنا 

.دنزیرب ناتیاپ  هب  ار  رادید  ِروش  قوش و  نیا  هنوگچ  دنناد  یمن  دنا ، هدیسر  امش  هب  هک  الاح  و 

؛ دیتفرگ یم  ار  شغارس  دوب و  هدش  امش  ياه  هظحل  نامهیم  ام ، رهش  دای  رفس ، لوط  رد  دوبن  دوخ  یب 

.دیا هتشاد  ربخ  نیمزرس  نیا  تاساسحا  رد  بلق  همه  نیا  شپت  زا  ًامتح 

نیمه اّما  تسا ، هتسشن  هلصاف  وا  اب  امش  روضح  نایم  اه  گنسرف  زونه  هچ  رگا  نات ، سفَن  رطع  زا  هتفرگ  ناج  نیمز  نیا  لاح ، ره  هب 
، دشاب امش  نارادتسود  ياه  ماگ  ردام  اه  لاس  تسا  رارق  هک  ینیمز  دنک ؛ یم  رت  یتشهب  ار  وا  درک ، دهاوخ  ترایز  ار  امش  هک  لایخ 

.مق نیمز 

يداب تهزن  / ییانشور يوناب  اب  یگیاسمه  رد 

يداب تهزن 

زا ینز  ندمآ  يایؤر  نتسبآ  مق  رهـش  هک  تسا  يرمع  .ینک  هدز  تفگـش  ار  یـسک  تندمآ ، اب  هک  يدوبن  يا  هدناوخ  ان  نامهیم  وت 
.تسا ییانشور  هلیبق 

تندیسر تراشب  شیوخ ، ناذا  گناب  رد  دننیبب و  رود  زا  ار  وت  لمحم  هیاس  دیاش  ات  دنشک  یم  دق  رهش  دجـسم  ياه  هرانم  زور ، ره 
.دننک دایرف  ار 

! دشک یم  ار  وت  راظتنا  هک  تسا  خیرات  يازارد  هب  ام  رهش 

.تسوت رادید  رطاخ  هب  هدنام ، زاب  ملکت  زا  ناشنابز  دنا و  هدرک  مگ  ار  ناشلد  ياپ  تسد و  تناگتفیش ، تعامج  ینیب  یم  رگا  سپ 

.مینکب میا  هتسناوت  ام  هک  تسا  يراک  نیرتمک  تماما ، نیگن  هط و  لآ  هناد  رد  رود  ندز  هقلح  نک  لوبق 

.مینک یم  وجتسج  ار  نام  هنیرید  ياهوزرآ  ترداچ  دوپ  رات و  رد  ابع ، لآ  تمارک  هناخ  زا  ناگداتفا  رود  ام 

ص:114

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


يزبس ندـید  اـب  میتسه و  مالـسلا  هیلع  يولع  رهم  یپ  رد  مییوج و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يدـمحم  رطع  وت  زا  اـم 
.میسرپ یممالسلا  هیلع  یبتجم  يرابدرب  ربص و  زا  مینک و  یم  مالسلااهیلع  همطاف  هتخوس  مین  هناخ  دای  تهاگن ،

هیلع اـضر  ماـما  ییوگ  هک  ناـنچ  نآ  ینکارپ ؛ یم  اـم  لد  ناویا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تارطاـخ  رطع  همه ، زا  شیب  وت  اـما 
.دیوگ یم  رون  ثیدح  نامهاگن  ربنم  رب  تسا و  هدز  همیخ  نامرطاخ  تشد  ربمالسلا 

! هنییآ بآ و  يوناب 

دنویپ رد  ار  نامراید  میشکب و  هچوک  تهاگن ، ریسم  زا  میزاسب و  هناخ  ترهم  دنخبل  درگادرگ  رب  ات  میدوب  هدرک  ایهمار  نامرهـش  ام 
.مینک نادیواج  وت  اب 

یم لجا  ترضح  ياه  هناش  رب  شیوخ  رمع  راب  هتشاذگن ، نیمز  رب  رفس  راب  زونه  نام ، هدیـسر  هزات  نامهیم  هک  میتسناد  یم  اجک  ام 
.ددنب یم  رب  لمحم  ام  میلقا  زا  دراذگ و 

میتخاس و یم  دیفـس  رمرم  زا  ار  تیاپ  ریز  نیمز  میدرک و  یم  يراک  هنییآ  ار  تدرگادرگ  ياـهراوید  ماـمت  تساوخ  یم  ناـملد  اـم 
.میدنب نیذآ  ار  تترخآ  هناخ  نامماکان  ياهوزرآ  اب  هک  نیا  هن  رتوبک ، زا  رپ  ياهدبنگ  زا  میدز  یم  ینابیاس  ار  ترس  يالاب 

.دنیوج یم  ار  وت  ياه  هناشن  ام  زا  دنسانش و  یم  وت  مان  هب  ار  نامرهش  هک  میرختفم  زین  نیمه  هب  ام  اما 

! میشاب هللا  لآ  راگدای  يارب  یبوخ  ناگیاسمه  هک  دنک  ادخ 

نابزرم ریما  / ...کشا بالگ و  اب  ار  تندمآ 

نابزرم ریما 

اه لگ  یتقو  دنزاسب ، رون  زا  یـشرف  دنهاوخب  اه  هراتـس  یتقو  دـنوش ، عمج  ابیز  رعـش  کی  هب  ندیـسر  يارب  دـنهاوخب  تاملک  یتقو 
تفوطع مرک ، یتقو  دوش ، اه  مدآ  ياه  لد  نامهیم  دـهاوخب  شمارآ ، یتقو  دـنزاسب ، دـنهاوخب  دـنخبل  ینیریـش و  زا  ییابیز  يولبات 

.دنوش ابیز  اهرعش  همه  ات  يدمآ  وت  دیآ  یم  نامدای  هزات  دشکب ، كاخ  رس  رب  ار  شیاه  تسد 

.دنتخیر تیاپ  هب  کی  هب  کی  دنتخادنا و  هار  هب  نامسآ  رد  رون  صقر  اه ، هراتس 

.دنریگب ینامهیم  مه  رود  وت ، يارب  دندرک  تداع  تاملک ،
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.دنتفکش وت  هناهب  هب  اه  لگ 

...دش نابرهم  هزات  كاخ  ...تسامش و  ياه  مشچ  جاتحم  ردقچ  دیمهف  هزات  شمارآ 

.دوبن يروبص  كاخ  مق ، يدوبن و  وت 

دنزرف وت  اریز  دنتخیر ؛ خرُـس  ياه  هفوکـش  تمدـقم  هب  رانا  ناتخرد  حـیبست ، رد  حـیبست  .تفرگ  هزات  روعـش  وت  اب  راز ، هروش  ِكاخ 
.يدوب نورق  زاوآ  نیرت  خرس 

.دنخبل لُگ و  زا  يراب  هلوک  اب  يدمآ ؛

.روضح نیرتراشرس  تواخس ، نیرت  هناهب  یب  اب  يدمآ ؛ .غاب  ياه  تسد  نیرت  میرک  اب  يدمآ ؛ .زبس  ياه  هدنخ  نیرتانشآ  اب  يدمآ ؛

! تشاک رون  ناماه  لد  رد  وت  ندمآ  ردقچ 

.خیرات ياه  یگدیچیپ  همه  يارو  ام  دوشب  يزیچ  رهش ، نیا  هتفه  زور  تفه  ات  يا  هدمآ  وت  وناب !

....دیسر اه  نیا  مامت  هب  وت  اب  تساوخ ؛ یم  ادص  روش و  تساوخ ، یم  قشع  تساوخ ، یم  ناراب  هدز ، کمن  رهش  نیا 

! هنیدم ياه  هظحل  نیرت  خلت  لوسر  يا  هآ ،

؟ دش وت  نابیاس  هتشرف ، مادک  ياه  لاب  ...هارمه ! یب  ياهنت  ناسارخ ، هاش  بیرغ  ریاز  يا 

! يدوبن نیشن  تبرغ  شاک 

! دوب هدیسر  سوت  ات  يدمآ ، هک  هنیدم  زا  وت  يادص  شاک 

.دنخرچ یم  وت  گنر  درز  دبنگ  روحم  لوح  هک  ینارتوبک  هب  مروخ  یم  هطبغ  اه  تقو  یضعب 

.مرح يالاب  ياهربا  هب  مروخ  یم  هطبغ 

.هنییآ ناویا  مارآ  ياه  میرکای  يا و  هزوریف  ياه  یشاک  يارب  دوش  یم  گنت  ملد 

.هنابیرغ ياه  یناوخ  لیمُک  يارب  تا ، يراهب  ياه  هعمج  حبُص  يارب  هبُدن ، يارب  لسوت ، ياعُد  يارب  دوش  یم  گنت  ملد 

.دنتفرگ راهب  يوب  اه  تخرد  يدمآ و 

؛ دریگب شمارآ  ياوه  روبص ، مدرم  نیا  هنوگ  هنوگ  ياه  یگنتلد  ات  يدمآ 
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.مق یباتفآ  شمارآ 
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اب ار  تندمآ  دنخبل ، هراتس و  اب  ار  تندمآ  کشا ، بالُگ و  اب  ار  تندمآ  نتسیرگ ! لیدب  یب  هناهب  دیشروخ ، هناخ  شوپ  دیپس  هراتس 
.دمآ میهاوخ  زاوشیپ  هب  ناتخرد  مامت 

ییاضر هدیمح  / ...ات يدمآ  وت 

ییاضر هدیمح 

هموصعملا همطاف  ای  کیلع  مالسلا 

كاـخ گـنهآ  رتوبک ، جوف  جوف  دوش ، یم  رترون  رپ  نم  رد  مارآ  مارآ  تداـی ، غارچ  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  كاـخ  ماـمت  بورغ ، يوب 
.وس همه  زا  دوارت  یم  تشهب  يوب  دوش ، یم  رت  کیدزن  ناوراک  .ناجیه  هب  كاخ  تسا و  هدمآ  دجو  هب  ریوک  دنا ، هدرک 

.تسا هداتسیا  عولط  هب  كاخ ، نیا  ماگنه  بش  رد  دیشروخ ،

.بورغ یب  ِيانشور  نازورف و  نارتخا  يوناب  دیآ ؛ یم 

رهـش نیا  ياوه  شا ، ینابرهم  هیاس  ات  دنیبب ، تشهب  باوخ  كاخ ، زا  هکت  نیا  ات  دنک  یم  رادیب  ار  ریوک  شیاه ، ماگ  ّدر  دـیآ و  یم 
.دنک رّطعم  ار  هدش  شومارف 

! وناب تسین ، تهاگشیپ  رد  نتخیر  ورف  زا  یکاب  ارم  دپت  یم  دیشروخ  شیاه  ماگ  ّدر  زا 

؟ وت اب  ما  هداتسیا  ناهج  ِتبرغ  ياجک 

.تیاه ماگ  ریز  دنرتسگ  یم  لاب  نارتوبک ، .دنا  هدمآ  تزاوشیپ  هب  کئالم 

.نادرگرس ریوک  نیا  تسا و  ناباتش  كاخ  نیا  هانپ  اهنت  وت ، ّتبحم  رتچ 

دیـشروخ رداصم  لاـبند  قیمع ، تملظ  نیا  رد  اـت  موش  یم  هریخ  تنامـشچ  رد  فاـص  وناـب ! ما  هدرک  مخ  رـس  تهوکـش  لـباقم  رد 
.مدرگب

.دنک یم  رت  نازادگ  تقشع  بیهل  ار  ما  هتخوس  ناج 

.دنکاخ نیا  سدقت  تیاه  مدق 

! یتشاد او  شیور  هب  ار  كاخ  نیا  نابرهم  هچ 
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ییاوه یتسدکی  رد  دـنیاشگ  یم  لاب  هک  تمرح  نارتوبک  يدرپس و  كاخ  نیا  ینالوط  ياه  بش  ینامهیم  هب  ار  دیـشروخ  ابیز  هچ 
! يدرک مامت  كاخ  نیا  رب  ار  تمعن  دنتسشن ، هفوکش  هب  تیاحیسم  ِمد  زا  کشخ  ياه  هخاش  يدیشک و  سفن  هک 

.دنشخردب ایند  ياه  هراتس  مامت  رهش ، نیا  رب  ات  يدمآ  وت  وناب 

هتسیاش تداعس  یلع  / رثوک يراج 

هتسیاش تداعس  یلع 

وت يراذگ  یم  كاخ  نیا  هنیس  هب  مدق  »

« وت يرابب  رگا  اج  نیا  دوش  یم  راهب 

ار اه  هچوک  تسد  اهرد  دـنوش و  یم  تهار  شرف  اه ، هچوک  .یندورـسان  یقوش  ینادرگرـس  رد  دـنوش ؛ یم  هتـسب  زاـب و  اـه ، هرجنپ 
.دنشک یم  شیوخ  تمس  هب  هتفرگ 

؟ دیسر دهاوخ  تخبشوخ  هناخ  نیمادک  هب  اپ  ّدر  نیا 

؟ درک دهاوخ  تروضح  تسم  ار  هرجنپ  مادک  رطع ، نیا 

.دننک میسقت  ار  تیاه  سفن  رطع  اهداب ، ات  دنا  هدوشگ  کلپ  هتسب  فص  هرجنپ  دنچ 

دنزیر یم  دنراب و  یم  دنوش و  یم  ربا  تیاه  تسد  هک  یتقو  دـنیب ؛ یم  دـیواج  يراهب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  يراز  هروش  كاخ ، نیا 
.بیرغ كاخ  نیا  كَِرت  كَِرت  لد  رد  ار  اه  نامسآ  تکرب 

رد ار  تندـیراب  ياشامت  اه ، هرجنپ  دـنراب و  یم  دـنراب ؛ یم  وت  ياه  تسد  .دـنا  يراـهب  ياـهربا  نیرت  یندرکن  رواـب  وت  ياـه  تسد 
.دنوش یمن  ریس  نیمزرس ، نیا  غاد  ناتسبات 

.وش يراج  هدروخ  كرت  ریوک  نیا  هرتسگ  رب  وناب !

!؟ دیسر دهاوخ  اج  نیا  هب  وت  رثوک  يراج  یتقو  دوب ؛ دهاوخ  یندنام  هنشت  هغدغد  هنوگچ 

وت رطعم  اهداب  همه  یسر  یم  وت  »

« وت ربارب  رد  هریخ  اه  هنیآ  مامت 

.دنزب روش  ار  تندمآ  ینویامه  گنهآ  دنزب ؛ روش  هک  كاخ  نیا  دراد  قح  يراد و  ار  تردام  يوب  وت 

.دننک یم  تیاشامت  هتشاذگ ، هرجنپ  بل  دنتشاد ، لد  هچ  ره  اه  هناخ 
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.دیآ یم  ترس  تشپ  هیاس  لثم  دیشروخ ، ییآ و  یم  وت 
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نایرقاب دیمح  / بالگ لگ و  رابت  زا 

نایرقاب دیمح 

! يا هناقشاع  ياه  هظحل  هچ  يا ! هنادواج  هوکش  هچ 

.دوارت یم  روضح  زاوآ  قشاع ، ياه  كواکچ  هرجنح  زا 

.باتفآ لثم  دوش  یم  نشور  بآ ، لثم  دوش  یم  لالز  اه  هظحل 

! شیاه مدق  نتفکش  ياه  هظحل  تسابیز ، هچ 

.قشع ياه  هدورس  نیرت  یبآ  ناوخ  هنارت  نامسآ ، دوش و  یم  زبس  شروضح  رولبت  زا  مق ، ریوک 

.دیآ یم  قوش  هب  شیاه  ماگ  ریز  رد  نیمز 

.دوارت یم  نامز  ماج  زا  توارط 

! تسا هدمآ  مق  نیمزرس  رادید  هب  باتفآ  ییوگ 

.قشع ینابرهم و  يوب  دهد ؛ یم  سای  يوب  رهش ،

.تسا هدش  افوکش  اه  بل  رب  دنخبل  لگ 

.شا هناقشاع  روضح  ناراب  کلوپ  باتهم ، دوش و  یم  شندمآ  ناراب  هراتس  نامسآ ،

ثاریم هب  مق  رهش  رد  ار  یگنادواج  میسن  شیوخ ، ییاحیسم  ِمَد  اب  ات  تسا  هدمآ  هنییآ  بالگ و  لگ و  رابت  زا  هنیدم ، رهش  زا  ییوناب 
.دراذگب

.تسا هدمآ  ریوک  ینامهیم  هب  ایرد  شزبس ، روضح  اب 

.دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  شزبس  شیور  اه  هناورپ 

.دیارس یم  ار  دیما  قشع و  هژاولگ  هک  تس  يا  هناقشاع  لزغ  شروضح ،

.دراپسب خیرات  ياه  هظحل  نیرت  لالز  هب  ار  مق  ات  تسا  هدمآ  یکاپ ، تقادص و  يوناب  یکالفا ، يوناب  هموصعم ،

.تسا هدروآ  ناغمرا  هب  مق  مدرم  يارب  ار  تعافش  ياهبنارگ  ِّرُد  شکرابم ، كاپ  ياه  مدق  اب 
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.تسا هدش  رپ  تشهب  يوب  زا  مق ، یکاخ  ماشم  شدوجو ، اب 

.تسا هدمآ  شوج  هب  مق  هدیکشخ  نیمز  رد  تمحر  لالز  همشچ 

.دنک ینازرا  مق  مدرم  هب  نامیا ، دیپس  ياه  هفوکش  اب  ار  یگدنز  زبس  راهب  ات  تسا  هدمآ  هموصعم 
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ییاضر ناراب  / رهم ناتسآ 

ییاضر ناراب 

! نم يوناب 

.ریوک دوب و  ریوک  دوب ، هچ  ره  وت ، زا  شیپ  هک  منک  فارتعا  راذگب 

.دندوب هدرب  دای  زا  ار  زاوآ  ناگدنرپ  .دنتشاد  یمن  رب  كاخ  زا  رس  اه  لگ 

.دوبن هریخ  نام  هراتس  یب  ِنامسآ  هب  یمشچ 

.يدمآ وت  هاگان  و 

.تفرگ ندیراب  رهش  هرهچ  رب  راهب  ِدنخبل  سوبع ، ِنایلاس  زا  دعب 

! وناب هآ 

، دندیمرآ تدبنگ  ییالط  ياه  هناش  رب  هک  يا  هتسخ  ِنارتوبک  زا  میوگب  هچ 

.دندیشک شیوخ  زبس  ِشوغآ  رد  ار  رهش  هک  یقشاع  ياه  کچیپ  زا 

! شخبب ام  رب 

؟ مینک تهاگن  میدقت  هک  تشاد  هچ  ام  هتسخ  ِناتسد 

؟ دروایب ار  وت  ِینامسآ  ِمودق  ِبات  هک  میدنارتسگ  یم  تهار  هب  ار  قشع  ِشرف  مادک 

.دندوب هتسب  نیذآ  ار  نامسآ  وت ، ياپ  شیپ 

.دنارتسگ یم  لاب  تیاپ  ریز  هک  دوب  کئالم  ِجوف 

! وناب

! ینک نامرود  تا  یتوکلم  میرح  زا  هک  يزور  دابم 

.تسام ياه  یگتسخ  ِهانپ  اهنت  وت ، ِناتسآ 

؟ دروایب ار  نام  اه  یگنتلد  ِبات  هک  تسا  رهم  هناش  مادک  تحیرض ، يا  هرقن  ياه  هکبش  زج 
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.تسوت رهم  ِناتسآ  هب  هریخ  ام ، دیما  مشچ 

، ِهَّنَْجلا ِیف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای  »

« نأِّشلا َنِم  ًانأَش  ِهّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف 
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نایمیکح تاداسلا  زانهم  / بان بالگ 

نایمیکح تاداسلا  زانهم 

.ار تبرغ  تفاسم  امش  دیامیپ و  یم  ار  هداج  يدنلب  یتسپ و  هواجک ،

؟ دیور یم  زبس  ناتلد  هاگن  رد  يدابآ  هب  يدابآ  هک  دیما  ياه  ناتسلاهن  زج  دنک ، یم  هاتوک  ار  ینالوط  هار  زیچ ، هچ 

هدز ار  اه  نیتسآ  وراج ، بآ و  ِقایتشا  هب  اه  تسد  زاب و  اه  شوغآ  هداـج ، هب  زاون  ناـمهیم  ياـه  مشچ  هدوشگ ، رهـش  ياـه  هزاورد 
.الاب

.دروآدورف رس  مالسلااهیلع  همیرک  يوناب  ياه  مدق  رطع  ربارب  رد  ات  تس ، هتفرگ  ندیزو  میرم  سگرن و  میسن  وس ، راهچ  زا  زورما 

؟ تسا بیس  ياه  لگ  رطع  ای  تسا  لاصو  بان  يوب  نیا  »

»؟ تسا بیرغ  نیمادک  يوب  یئانشآ  هحفن  نیا 

گنز هب  شوگ  ياه  لد  تسا و  نارتشا  ندرگ  هب  هتخیوآ  نآ  مب  ریز و  هک  هلفاق  رد  يراج  تسا ؛ ریوک  یقیـسوم  اه ، هلوگنز  ياوآ 
.دنک هجنر  مدق  بوبحم ، يرفاسم  ات  تسین  يا  هلصاف  هک  دیوگ  یم  ار 

.دنپسا رطع  یناشف و  ناج  میمش  زا  اوه  ماشم  دوش  یم  رپ  و 

(1) ...ْمِهِراْصبَِاب َکَنوِقلُْزَیل  اورفک  َنیذَّلا  ُداکَی  نِا  َو  ... 

.دناصقر دهاوخ  ار  یشک  ندرگ  شتآ  هک  يا  هشیدنا  داب  رتسکاخ  نارظن و  گنت  هاگن  زا  يا  هّمش  امش  روضح  زا  داب  رود 

نم تسد و  رود  راید  زا  هبیرغ  یسر  یم  وت  »

« نهریپ تاپ  شیپ  هب  منک  یم  هراپ  رازه 

.دریگب لیوحت  هناروابان  ار  يوبن  ثاریم  زا  یشخب  دهاوخ  یم  تسا و  هتفرگ  ار  تیب  لها  كاخ  بآ و  يوب  نیمزرس ، نیا  الاح 

.تسا هدروآ  تاغوس  تکرب ، هتشرب  نان  شزاون و  دیپس  ریرح  نادناخ ، مالک  ینیریش  روضح ، بان  بالگ  همیرک ، يوناب 

.دراد اج  تمارک  زا  ییایند  هزادنا  هب  هک  ار  وا  هچقودنص  تیفرظ  دننیبب  دنناوت  یمن  اه  مشچ  و  ... 
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ام لد  يارب  وت  میرک  تسد  ایلاح  »

« اه یناماس  رس و  یب  نیا  رد  تسا  یهانپ  رس 

.تسا هدروآ  ياج  هب  ار  قشع  قح  مامت  دتسرف ، یم  دورد  ار  امش  هنیس ، رب  تسد  هک  نآ  ره  هجیدخ ! َهمطاف و  َتنب  ای  ِکیلع  مالسلا 

مرگ ياه  سفن  هتسب و  نیذآ  فعـش  روش و  هب  ار  رهـش  ناور ، يداش  ياه  هچوک  رد  ناکدوک  نانک و  هلهله  اه ، ماب  تشپ  رب  نانز ،
.دنا هدرک  اهر  ییوگ ، دمآ  شوخ  هب  ار  شیوخ 

هنارت دشوج  یم  همشچ  زا  نیبب  »

هنابز شتآ  دشک  یم  اه  لگ  ِز 

رون زا  یمهس  ار  ناقشاع  روایب 

« هناخ بلق  رد  هرجنپ  زا  شاپب 

نادامار نیرسن  / ینابرهم مّسجت 

نادامار نیرسن 

مالسلااهیلع هموصعم » ای   » بآ دیپس  يوناب  »

مالسلااهیلع هموصعم » ای   » باتفآ رتخد  يا 

يدوج افص و  تمصع و  همشچرس 

« مالسلااهیلع هموصعم » ای   » بان رون  وت ز  یتسه 

هدز هقلح  تدرگادرگ  نیـشن ، هدرپ  ناوناب  دـندرک و  یم  تا  یهارمه  ناگتـشرف ، هک  یلاـح  رد  يداـهن ، نیمز  رب  رون  باـکر  زا  اـپ 
.دندوب

یم هفوکش  هب  ریوک  نابایب و  هچ  ره  تناماد ، رب  هتـسشن  رابغ  تکرب  زا  تفرگ و  یم  ناج  تکرابم ، ياه  مدق  ریز  مق ، هدیتفت  كاخ 
.تسشن

هدـعو تراوگرزب ، ّدـج  هک  يزور  رد  دـندوب و  هدـید  مشچ  هب  مق  یلاها  هک  يراـهب  نیرتزبسرـس  رد  يدـمآ ؛ وت  باـتفآ ! رتخد  يا 
.دوب هداد  ار  شندمآ 

رد وت  .دندیبلط  یم  لوخد  نذا  هناقاتشم  دنتفرگ و  یم  یـشیپ  مه  رب  تا  یـسوباپ  يارب  هک  دوب  یناگتـشرف  نابزیم  زور ، نآ  نامـسآ 
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يادص هب  نیریـش  یمـسبت  اب  يدیـشخرد و  یم  دیـشروخ  نوچ  دـندوب ، هدـمآ  تزاوشیپ  هب  اه  گنـسرف  هک  یمدرم  ناشورخ  جاوما 
؛ يدرپس یم  شوگ  مدرم  لیلهت  ریبکت و 

.دندوب هدمآ  تلابقتسا  هب  ناحیر ، لگ و  ياه  تسد  اب  دوب و  هتسشن  ناشدنخبل  هچنغ  رب  کشا  منبش  هک  یمدرم 

.تفای رگید  ییوب  گنر و  زیچ  همه  وت ، زا  دعب  ناج و  هموصعم  يدمآ ، وت 
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.دیسر شوگ  هب  شنامسآ  زا  ماش  حبص و  ره  ناگتشرف ، لاب  يادص  دش و  تشهب  زا  يا  هعطق  مق 

.دوب هدش  ریزارس  نیمز  زا  هطقن  نیا  يوس  هب  اه  يداش  همه  اه ، یبوخ  همه  راگنا 

.دیشخرد مق  هراتس  یب  نامسآ  رب  تدوجو  باتفآ  هک  رکش  ار  ادخ  فافع ، تمصع و  مرح  نیشن  هدرپ  يا 

.دش يداو  نیا  ناگتسخلد  هللا  تیب  تتدابع ، رونلا  تیب  هک  رکش  ار  ادخ 

.دش رتسگ  هیاس  راید ، نیا  هتفیش  نامدرم  رس  رب  ربتس  زبس و  یتخرد  نانوچ  تتفرعم ، قشع و  يابوط  هک  رکش  ار  ادخ 

! ییوت هناخ  نیا  بحاص  تسا و  تیب  لها  هناخ  مق ، قشع ! يوناب 

! ییوت هتخوسلد  ِناقشاع  نیا  هلسلسرس  تسا و  ملاع  ناگتخوسلد  همه  هاگهانپ  مق ،

! ییوت شیاه  هفوکش  نابرهم  نابغاب  تسا و  تشهب  تانج  زا  یغاب  مق ،

! راهب راد  هیالط  يا  راید ، نیا  يریوک  كاخ  هب  يدمآ  شوخ 

! راگزور هردان  يا  تا ، هتسخ  ياه  مدق  يافص 

! يدرک تا  یگناورپ  زا  راشرس  هشیمه ، ات  ار  نام  اه  لد  يدرک و  نشور  تا  یمطاف  لامج  هب  دبا  ات  ار  ناماه  مشچ 

! نک ناملوبق  تناتسد ، تمارک  هب  مسق  ار  وت  کنیا ،

! شخب نامرثوک  بآ  تنامشچ ، لالز  هب  مسق  ار  وت 

! نامنارم شیوخ  هناخ  زا  ترهم ، تفوطع و  هب  مسق  ار  وت 

! مالسلا هیلع  اضر  ماما  تردارب  تفأر  مالسلااهیلع و  ارهز  ینابرهم  مسجت  يا 

! اسفناو راگزور  نیا  رد  نکم  ناماهر  میا ؛ وت  يایرد  نیشن  لحاس  هک  ار  ام  بایرد 
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هللا همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  تداهش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یهلا لدع  دهاش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! دنناشوپب اهرات ، یگریت  اب  ار  زار » هگاشامت   » دنناوت یم  هک  دوب  هدش  ناشرواب 

! تشاذگ دهاوخ  ناّصاخ  میرح  هب  مدق  ناقُرف ،»  » هیاس رد  سیلبا  هک  دوب  هدش  ناشرواب 

! درک شوماخ  نتسکش  اب  ناوت  یم  ار  تفرعم  غارچ  هک  دوب  هدش  ناشرواب 

! زاغآ یب  ینایاپ  مدع ، رد  نایاپ  تسا ؛ نایاپ  تسود ، ترضح  هاگرد  نابرقم  يارب  تداهش »  » هک دوب  هدش  ناشرواب 

؛ تسا توهال  ملاع  هب  نتسویپ  توسان و  ملاع  زا  نتشذگ  رد  لماک ،» ناسنا   » ِلامک اّما 

.تفرگ ریثأت  ینیسح » هسامح   » زا دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  یملاع 

«! شراوید دنکش  رس   » دنچ ره  دیسارهن ؛ انشآ  يوک  زا  دیاب 

دوخ رد  ار  نآ  لاس ، ياه  لاس  هک  یبارطـضا  تشاد ، ناناج  لاـصو  يارب  هک  یبارطـضا  دوب ؛ هدوبر  لد  زا  ار  شـشمارآ  بارطـضا ،
.دسرب نیقی »  » هلحرم هب  نامگ ،»  » هلحرم زا  ات  دوب  هدرورپ 

! دیهش يالاو  ماقم  هب  ندیسر  یهلا ، برق  ناتسآ  هب  ندیسر  دوب ؛ ندیسر  نامز  کنیا 

! دناسرب تداهش  هب  یهانگ  یب  مرج  هب  ار  يرگید  ياضترم »  » ات دوبن  مجلم » نبا   » هب تهابش  یب  شرس ، تشپ  نمیرها  هیاس 
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«. ناسنا یعامتجا  لماکت   » هب هاگ  دیشیدنا و  یم  یبیغ » ياهدادما   » هب هاگ  داتسا ،

يدـیحوت ینیب  ناهج  رد  ار  وا  نامیا » ناـسنا و  ، » دـش یم  دوب ؛ یمالـسا » ینیب  ناـهج  رب  يا  همدـقم   » هک شا  « يونعم ياـهراتفگ   » زا
.تسناد يورخا » تایح  ای  دیواج  یگدنز   » رایعم ار  نآرق » رد  ناسنا   » تفارش تّوبن ،» یحو و   » تمظع هب  ندیسر  يارب  دیجنس و 

.دوب مسیسکرام » رب  يدقن  ، » دیهش داتسا  یفسلف » تالاقم  »

؛ درک هاگآ  لطاب » قح و   » توافت هب  ار  همه  داتسا ،

.دوب يرگ » يدام  هب  شیارگ  للع  ، » نآ زا  تلفغ  هک  یلطاب 

.دش نومنهر  بسانم  یماجرف  هب  ار  مسیلائر » شور  هفسلف و  لوصا  ، » قح هب  ندیسر  يارب  داتسا ،

! درزآ ار  راگزور  زور  هریت  لهجوبا  یمالسا ، مولع  هصرع  رد  داتسا »  » كانبات دوجو  سوسفا ،

! داب هنادواج  ناکین ، هشیدنا  رد  شدای  مان و 

داژن يدهم  دیما  / ...اما تفر ؛

داژن يدهم  دیما 

تس هکلهت  شمشچ  شیپ  ندُرم  هک  نآ  »

تسد هب  وا  دریگب  اوُقُلت » ال   » رما

باب حتف  دش  وا  شیپ  ندُرم  هک  نآ 

« ...باطخ رد  ار  وا  رم  دیآ  اوعراس » »

دوخ هک  تسا  هدومرفن  دنوادخ  رگم  دنتفگ : شنانز  هنعط  .تفاتش  یم  رازراک  نادیم  هب  هرز  یب  هک  دنا  هتفگ  ار  ءادهشلا  دیس  هزمح 
دنناد و یم  یمدآ  نایاپ  ار  گرم  هک  تسا  نانآ  ِهایس  ِگرم  تکاله ، هک  دنتـسناد  یمن  و  دینکفین ؟ تکاله  هب  شیوخ  تسد  هب  ار 
هب دنا و  هدینـش  ناج  شوگ  هب  ار  تاریخلا » اوقبتـساف   » ِباطخ هک  یناسک  ِخرـس  گرم  هن  دنراد ؛ شوخ  ایند  هزور  راهچ  ِرمع  هب  لد 

...دنشون یم  تداهش  ِبآ  ْریشمش ، ِمد  زا  قوشعم ، رادید  قوش 

رخآ تسد  هزاـت و  ییاـنب  ندرب  ـالاب  يارب  ندرب ، جـنر  يرمع  نتـشون و  نـتفگ و  ندـناوخ و  يرمع  ندـنازومآ ، نتخوـمآ و  يرمع 
.ندرک باضخ  نوخ  هب  نساحم 
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؟ تسه ناهج  رد  یتداعس  رتالاب  نیا  زا  یتسار  هب 

تـسا هدرکافو  ملع  تناما  دهع  هب  تسا و  هدرب  ار  دوخ  راب  دنمورب  رکف  نآ  هک  تسناد  یمن  تفاکـش ؛ ار  بالقنا  زغم  هک  يا  هلولگ 
.دهد زاب  شبحاص  هب  ار  ناج  تناما  هک  تسا  هدنام  اهنت  و 

، تساهنآ یقیقح  تایح  زاـغآ  گرزب ، نادرم  گرم  دـنناد  یمن  تسا و  یمدآ  ناـیاپ  گرم ، دـنرادنپ  یم  هک  ناـنآ  دـنلد  روک  هچ 
بالقنا گرم  يرهطم ، تداهـش  دنتـشادنپ  یم  هک  نانآ  دندوب  لد  روک  هچ  دنوش ! یم  رت  هدنز  گرم  اب  ادخ ، نادرم  هک  دنناد  یمن 

! تسا

ییانـشور هب  ار  لهج  ياه  یکیرات  دورب و  شیپ  نامز  ياتـسار  رد  شا ، هقیقـش  نوخ  يرای  هب  ات  دنام  شا  هشیدنا  اما  تفر ؛ يرهطم 
.دروایب ناگدز  بش  دای  هب  ار  باتفآ  تارطاخ  دنک و  لدب  ملع 

.دُرم دهاوخن  زگره  اّما  تفر ؛ يرهطم 

نابزرم ریما  / خرس یتعجر  ات 

نابزرم ریما 

!« مشتآ ناسرتم ز  عمش  وچ  ما  هداتسا  »

رب هفـسلف  تمکح و  مالک و  رکـش  شرهـش ، فورعم  ياهدـنق  نوچ  هک  نامیرف  رهـش  ناسارخ و  زا  دوب  یناحور  يدرم  تاملک  نیا 
.دوب يراج  شنابز 

.قشع ملعم  دوب و  ادخ  هنییآ  یضترم ،

.درک كرد  هتسراو  يردام  ناماد  رد  ار  هورش  روش و  رضحم  تخومآ و  ردپ  بتکم  زا  ار  قشع  سرد 

.درک يراز  توکلم ، ات  هدرک  زاورپ  ياه  هلال  رانک  دهشم ، داشرهوگ  رد  دید و  ار  هسامح  نوخ و  هک  دوب  هلاس   15

.تساهوتسرپ رخآ  هار  هرامه  ترجه ،

.دسرب خرس  یتعجر  هب  ات  زبس  یترجه  اب  دمآ ؛ مق  هب  وا  و 

.دیمهف ار  نامیا  بتکم  دناوخ و  قشع  سرد 

.قشع ملع و  نایم  دز  ُلپ  دمآ و 
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.دنک يراج  نام  اه  گر  رد  ار  رون  تمکح و  زا  هزات  یشیارسات  تخومآ  ناملوقنم  لوقعم و  هاگشناد ، هزوح و  گرزب  یناحور 

.هاضقلا نیع  يدرورهس و  ثراو  اه ، نونجم  اهالیل و  هلالس  دوب ؛ قشع  نت  هراپ  يرهطم ،

.درس هایس و  ياه  لاس  يرون  یب  رد  دوب ؛ عمش 

...هدنیوپ ناوج و  ياه  هخاش  يارب  دوب ؛ باتفآ 

دناسر یم  تداهش  خرس  خلسم  هب  ار  ادخ  نادرم  هک  یتسد  دریگب  شتآ 

.تخیر رهش  ياه  هناش  رب  هودنا ، هودنا  هودنا 

.دندیشوپ هایس  اه  سالک 

.دش نیگمغ  هاگشناد 

.تسشن گوس  هب  هزوح 

.قشع رضحم  رد  كولس  درگاش  نافرع و  ملعم  دوب ؛ ادخ  هار  رگداهج  هک  تسا  يدرم  زاورپ  زور  زورما ،

، دوب یبآ  زا  رت  یبآ  عضاوتم ؛ ملاع و  وخ ، کینو  هزیکاپ  ّبیط ، دوب و  رهاط  يرهطم ،

! دنک یم  هچ  كاخ  رب  ناشحور  ادخ ، نادرم 

.دوب هداد  رس  کِّبَر » یلِإ  یِعِجْرِإ   » يادن قشع ، نامب و  تفگ  یم  وا  هب  لقع 

.دیرپ تسود  هار  رد  تفرگ و  چیه  هب  ار  ایند  شمارآ 

.دوب هدید  ار  هللا  لوسر  باوخ  رخآ ، ياه  بش  دنتفگ ،

.دندش کشخ  وا  زا  دعب  هناخ  ياه  ینادعمش  دنتفگ ،

.دش اهر  اهداب  رد  شنینوخ  همامع  دنتفگ ،

.دوب ادیپ  شیاه  مشچ  رد  هراتس  ياپ  در  دنتفگ ،

.منیب یم  شیاه  باتک  يالبال  شمالک ، يالبال  ار  يرهطم 

.دیدج يریبعت  هب  دناوخ ؛ یم  ارف  ون  یشناوخ  هب  ارم  هک  منیب  یم 
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؛ دنک یم  نامهم  شا  هشیدنا  غاب  هب  ارم  يرهطم ،
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.تاملک يالبال 

؛ منیبن ارچ  منیب و  یم  هدنز  شیاه  باتک  رد  ار  وا  هشیمه  نم 

.تسا هدنز  نادواج  دیهش ، هک 

يداب تهزن  / تسام اب  هشیمه  وا 

يداب تهزن 

زورما »

ار رگید  یباتفآ 

شگرزب زور  عولط  زا  لبق 

« .دندرک شوماخ 

، یهاگآ درد  يادص  و 

شا هتشون  ان  قاروا  رب 

.دش رپرپ 

سردوز بورغ 

دنکفا باتفآ  رد  هجنپ 

دیدزد ار  رون  و 

زگره ات 

ماب ره  زا  دنزن  رس 

رادیب ياه  مشچ 

.دننک یم  مالس  رجف  عولط  هب  هک 

زورما
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تشون یم  مظعا  داوس  هک  یملق 

نوخ زا  دش  رپ 

 - تاود ياج  هب  - 

درپس غیت  هب  هرجنح  و 
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 - نتشون ياج  هب  - 

؛ تفگن چیه  رگید  و 

.شا یلیمحت  توکس  زج 

اما

هتخوس هنیس  كواکچ  نارازه 

شهاگن فقس  زا 

دندیشک رپ 

.دنشاب شوماخ  ياهدایرف  ثراو  ات 

، هنیآ رون و  هلیبق  زا  يدرم  گرزب  نداتفا  اپ  زا  اب  دیاش 

.مالسا رمک  دوش  هتسکش 

تسا دیهش  نوخ  اما 

.دشخب یم  ناج  نید  هدیکشخ  ياه  گر  هب  هک 

يرهطم یضترم 

، دوبن نم  نالسن  مه  نم و  داتسا  هچ  رگا 

میا هتخومآ  هچ  ره  ام  اما 

.تسوا بتکم  هدناوخان  ياه  سرد  زا 

دنا هتفر  هشیمه  يارب  رگید  دنورب ، نوچ  دنتسه و  طقف  دنتسه ، ات  اه  یضعب 

، رگید یضعب  و 

، دنورب یتقو 

دبای یم  ردق  ناشندوب 
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.انعم ناش ، یتسه  و 

.دوب نینچ  نیا  يرهطم  و 

تسام اب  هشیمه  وا 

شیادص و 

.تسا يراج  تیدبا  ات 
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یسوط اروح  / نامسآ رفاسم 

یسوط اروح 

.تسا هتفرگ  یبیرغ  يوب  هاگ ، رذگ 

.تسا هتسشن  نوخ  هب  شجورع  ِریگبآ  رد  دیشروخ ، هدز و  هناوج  نابایخ  شرفگنس  رب  هلال  هتسد  هتسد 

.دوب صاوغ  ار  هشیدنا  میلقا  تفه  هک  هدش  نامسآ  رفاسم  یهاگن 

.فارحنا هوبنا  رد  اه  یتسار  رامعم  هک  هداتسیا  تکرح  زا  يدبا  شمارآ  هب  یتسد 

.دجنگ یمن  شرواب  رد  تفرعم  سونایقا  نتسشن  یکشخ  دتلغ و  یم  وا  ناتسد  رد  يا  هنشت  یهام  نوچمه  ملق ،

یشبنج هدنپت  ضبن  رد  بالقنا ، روحم  رد  تسرد  دنا ؛ هتفر  هناشن  ار  وا  رّکفتم  زغم  ناش ، هتـسب  هشیمه  نامـشچ  اب  قافن ، ياه  هخوج 
.هدش روراب 

؛ ددرگ نافرع  قشع و  شوپ  نفک  شجورع ، رد  ات  دوب  هتفرگ  ربمایپ  ناتسد  زا  ار  راظتنا  دیپس  نهاریپ  اّما  وا  و 

.شا یهانگ  یب  تعسو  هب  هدروخ ، مخز  یناشیپ  رب  يرهم  اب 

نابز ملق و  راثآ ، « ؛ دوب شیافوکش  تایح  هظحل  هظحل  ياضما  تداهش ، تشادن و  ار  شا  ینامسآ  ياه  هشقن  تیفرظ  راگزور ، هنیس 
يارب تفرگ  یم  تئـشن  تدـیقع  ناـمیا و  زا  راشرـس  یبـلق  زا  هک  شحیاـصن  ظـعاوم و  هدوب و  شخبناور  هدـنزومآ و  انثتـسا  یب  وا 

(1)« .تساز حرف  دنمدوس و  یماع  فراع و 

يردیح همطاف  / تداهش لپ 

يردیح همطاف 

! تشاد باتفآ  سنج  زا  یملق  اب  هک  يدرم  رب  مالس 

! درک یم  وجتسج  قشع  زامن  رد  ار  لماک » ناسنا   » نافرع درک و  یم  هنافراع  يریسفت  ار  قشع  هک  يدرم  رب  مالس 
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! تفر خرس  هک  یسک  دوب ؛ شروبع  يارب  یلپ  تداهش ، هک  يدرم  رب  مالس 

ناینیمز راثن  فیطل ، لگ  کی  گرب  رد  ار  باجح  خیرات و  راموط  هب  تشاگن  یم  يا  همدقم  ناهج ، ندـید  يارب  هک  يدرم  رب  مالس 
! درک یم 

! دوب ماما  نت  هراپ  هک  وا  رب  تسیرگ ؛ یم  هناقشاع  شیازع  رد  هللا  همحر  ماما  هک  یفوسلیف  رب  مالس 

! دیگنج یم  مالک  اب  هک  يدهاجم  رب  مالس 

.شدای مان و  راتفگ و  وا و  رب  مالس 
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ملعم زور 

نابزرم ریما  / هطبار غارچ 

نابزرم ریما 

.دوب دهاوخ  شرگیرای  هار ، نایاپ  ات  هک  تسا  یتقیرط  ار  عمش  و 

.دیخرچ دهاوخ  ناس  عمش  دوخ  درک و  دهاوخ  بسک  هار ، نایاپ  ات  هک  تسا  یتفرعم  ار  هناورپ  و 

.تخوس یم  نم  يارب  ادص  یب  هک  دوب  وت  ياه  تسد  تیاکح  عمش ، تیاکح  و 

یم ار  وت  ياه  مشچ  اباب ، تسوت و  كاپ  ياه  تسد  بآ ، مدـیمهف  هزات  وت و  اب  ندورـس  اباب » « » بآ  » زبس ياه  هظحل  دور  یمن  مدای 
.دمهف

يزیشپ هب  رتشیب  رتشیب و  يادوس  اّما  تساه ؛ هرفس  تکرب  نان  هک  يدورس  ابیز  هچ  دیسر و  نان  هب  یگدنز  راطق  تشذگ و  زور  دنچ 
.دزرا یمن 

.دیایب دیاب  هک  يدرم  نآ  زا  يدناوخ ، هصق  میارب  ردقچ  دناد ، یم  ادخ 

.دسر یم  تاملک  ياروام  هب  دبوک و  یم  مه  رد  ار  نامز  نیمز و  هریاد  دیپس ، یبسا  رب  راوس  هک  يدرم  نآ 

.مشاب عمش  ما  هتفرگ  دای  نم  ینیب ؟ یم 

...ما هدنادرگرب  لایخ  ياه  هروک  قیمع  زا  دوخ  اب  ار  نتخادگ  زار  نم  ینیب ؟ یم 

؟ رهم شیاشخب و  زا  رپ  هدیپس  تسا ، روطچ  تلاح 
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نامـسآ یبآ  هب  اه  هچیرد  لثم  یهد  یمن  مدای  هزاجا ! اقآ  اه ، لسنو  اـه  لـصف  كاردا  يوت  هدـش  مگ  يادـص  .تسا  بوخ  تلاـح 
؟ منزب دنخبل 

؟ دوش یم  رازگرب  یک  ندوب  رتوبک  سالک  هزاجا ! اقآ 

.مریگ یم  باق  ار  وت  ياه  مشچ  هقیقد  ًاقیقد 

.دنک یمن  میاهر  ذغاک ، دادم و  ياوه  مشاب ، يرگید  ناهج  رد  ییوگ  زاب  .تسا  کیدزن  رادید  هظحل 

.دنک یم  عولط  ناشاه  مشچ  رد  دنیشن و  یم  ملعم  ياه  هناش  يور  ادخ  دیوگ : یم  مردام 

.تسابیز تمشخ  مارآ ! هداس  ینتشاد ، تسود  روبص 

.تسا هتفرگ  يدهع  ناملاع  زا  دنوادخ  ممهف و  یم  هزات  ار  نیگهودنا  مشخ  نیا  سدقت 

! یتسه هداس  نکر  يا  یلزا ، سدقم  هریاد  يا  يدرک ، زاغآ  ار  ندوب  عمش  لزا ، رد  وت 

.دنک یم  نشور  ار  ناهج  زور  ره  هک  حبص  شش  تعاس  هراتس  نوچ  تسا  یهاگیاج  شرع ، رد  ار  ملع  و 

! ادص توکس و  درم  نیرت  نابرهم  مالس ،

! نیمز يور  مدآ  نیرت  نابرهم  مالس ،

! يداش مالس ، کخیم ! یسلطا ، یقزار ، مالس ،

باق رد  دننک  تا  یشاّقن  یتح  هک  نیا  زا  رت  هداس  دنیشن ؛ یم  مرس  رب  بیجن  وت ، ياه  تسد  متفا ، یم  مدوخ  ياه  یکدوک  دای  یتقو 
.هنامز جیگ  لیطتسم  عبرم  ياه 

.يوش مگ  ادیپ و  اهزور  ینیریش  يوت  هک  ینآ  زا  رت  نیریش 

.نک اغوغ  هرابود  زیخرب !

.وت نابل  اب  ندوب  هناخمه  ییادصمه و  هب  دنا  هتفرگ  فص  تاملک ،

مـشچ یتقو  دوش ، یم  نشور  هطبار  ياـه  غارچ  دـنیآ و  یم  وت  تشگنا  رـس  هب  یتقو  دوش ، یم  يراـج  فورح  رد  سدـقم ، يروش 
...ینک یم  زاب  ار  تیاه 

.تیارب دنک  تُسپ  ار  میادص  هک  میوگب  كدصاق  مادک  اب 
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.دنک یِّجه  هملک  هملک  ار  قشع  دخرچب و  امش  يدیشروخرادم  رود  هشیمه  هک  تسه  اج  نیا  يا  هناورپ  عمش ، ای  یشاب  ملعم 
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یناما مثیم  / مسوب یم  ار  تیاه  تسد 

یناما مثیم 

.ینک یم  هک  نخس  هب  زاغآ  ....هرابود » اناد  دزیا  دای  مان و   » اب

.دسر یم  شوگ  هب  ایبنا  يادص  نینط  تتاملک  يال  هب  زا ال 

.دوب میکح  نامقل  ناشراد  هنازخ  هک  دسر  یم  ییاه  هشیدنا  هب  اه  هملک  نیا  رابت 

! یتمکح ياه  هنیجنگ  راد  ثاریم  وت 

.تسا هبّیط » هملک   » هچ ره  نوناک  هب  دندنویپ  یم  دنور و  یم  الاب  دنیآ ، یم  رد  زاورپ  هب  اه  هملک  ینک ، یم  هک  نخس  هب  زاغآ 

دننک نامنامهم  اه  هتفگ  اه و  فرح  ات  دریگب ، هزات  یناوت  هدیکشخ  ياه  مدق  ات  دنزیخرب ، نتسنادن  باوخ  زا  اه  مشچ  ات  وگب  نخس 
.دنچ یتاظحل  رد 

.دیورب نامدوجو  زا  یگدنز  ثیدح  هشوخ ، هشوخ  درابب و  نامناج  هدیدن  ناراب  نیمز  رب  هناد  هناد  ابفلا ، فورح  ات  وگب  نخس 

یتخومآ ام  هب  وت  ار  قشع  مان 

رای تماق  فلا  زج  ملد  حول  رب  تسین  »

« مداتسا دادن  دای  رگد  فرح  منک  هچ 

! ملعم

.دیادز یم  نت  زا  یگتسخ  وت ، سرد  ياپ  شیپ  ندزوناز  هک  مسوب  یم  ار  تیاه  تسد 

.ینامسآ تا ، یقالخا  ياه  هیآ  دنشخب ، افش  تنانخس 

.دنیوسارف رد  ییاه  هتکن  زومآ  سرد  هایس ، هتخت  هب  تیاه  هراشا 

.تسا هدروآ  ناغمرا  هب  تقیقح  هاگشیپ  رد  ار  تا  يدیفس  ور  نتفرگ ، تسد  هب  چگ  اه  لاس 

.تساه ناشن  اه و  مان  زا  رتارف  هک  تیناسنا  شزرا  هب  يا  هدیسر  يا ، هتشذگ  اهزاجم  زا 

.مراد نامیا  ناش  يدنمرنه  هب  هک  ار  ییاه  تسد  مسوب ؛ یم  ار  تیاه  تسد  ملعم !
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.نتخومآ فرح  هب  فرح  نتخوس و  هرذ  هرذ  تسا ، نتسیز  هناقشاع  تسا ، ییوداج  رنه 

یتخوس يدش  عمش  يدش  هلعش  »

« یتخومآ نم  هب  دوخ  رنه  ات 

ص:134

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


هنارک یب  تندوـب ، غـیرد  یب  شاداـپ  دـنور و  یم  ورف  بادرم  رد  دـنراد  هک  ییاـه  تسد  تساـه ؛ تسد  نتفرگ  تغیرد ، یب  هیدـه 
.اه نیشن  كاخ  شوگ  هب  دیشروخ  مایپ  ندناسر  رد  تندوب 

.تسا ندرک  راثن  وت  ندوب  هفسلف 

.ار تا  هدنشخب  ياه  تسد  مسوب ؛ یم  ار  تیاه  تسد 

.دراد ندیسوب  شزرا  وت  ياه  تسد 

.دهد یم  ادخ  يوب  وت ، نخس  وگب ! نخس 

.دیوگ یم  نخس  وت  نابز  زا  ملاع  ینک ، یم  هک  نخس  هب  زاغآ 

.هراب دنچ  هرابود و  يروآ ؛ یم  نامدای  هب  ار  تیناسنا 

ون زا  هک  ییاه  هتکن  تخومآ و  ناوت  یم  ون  زا  هک  تسا  ییاه  هیآ  رارمتسا  تا ، هزور  ره  روضح  ینامسآ ! هدینـشان  دایرف  يا  ملعم ،
.تفرگ دای  ناوت  یم 

.تسوت هزور  ره  روضح  رد  یگدنز  ییاز  ون 

« ملع سرد   » مه یهد  یم  قشع » سرد   » مه

! مسوب یم  ار  تیاه  تسد 

یمّرخ هفطاع  / تکرابم مان 

یمّرخ هفطاع 

رتـفد رد  ار  وت  ماـن  هک  ییاـهزور  منک ؛ یم  رورم  ار  ندوب  وـت  اـب  بوـخ  ياـهزور  تارطاـخ  ما و  هتـسشن  هتـشذگ  هرجنپ  يور  هب  ور 
.دنا هدرک  تبث  ما  یکدوک  نیریش  ياه  هتخومآ 

.دینش تارطاخ  هایس  هتخت  ياپ  ار  ترّرکم  ياه  هفرس  يادص  دوش ، یم  مه  زونه 

هناکدوک ياه  تنطیـش  رب  تهاگن ، تبالـص  هک  ییاهزورید  منک ؛ یم  هزم  هزم  میاهزورید  هقئاذ  رد  مه  زونه  ار ، تدـنخبل  ینیریش 
.تخادنا یم  هیاس  ما ،

! دش یم  اپرب »  » هچراپکی وت  ياه  ماگ  يادص  مارتحا  هب  هک  یکچوک  سالک  طاشن  رپ  ياضف  يدوب و  وت  مدوب و  نم  مه  زونه  شاک 

ار ما  هنـشت  حور  وت ، ياویـش  مالک  ذـفان و  نامـشچ  زاب  دز و  یم  اج  رد  وت  رـضحم  یبوچ  ياه  تکمین  تشپ  مرمع ، تاظحل  شاک 

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


! درک یم  راشرس 
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هنـشت ياه  بلق  رد  نامیا  دریگ ، یم  وربآ  ملع  تکرابم ، مان  اب  هک  وت  منک ؛ شیاتـس  اروت  مساسحا  ياه  لولـس  ماـمت  اـب  مهاوخ  یم 
.دوش یم  یناسنا  شزرا  نیرتالاو  قالخا ، دنک و  یم  خوسر 

ییاضر ناراب  / یگداس يادص 

ییاضر ناراب 

، يراد روضح 

.ما یگدنز  ِرتفد  هتفشآ  ِرطس  رطس  رد 

يدرک انعم  میارب  وت  ار  بآ  یلالز 

.ار اباب  ِنان  ِشوخ  رطع  و 

.مرود وت  زا  رگید  هک  تسا  يزارد  نایلاس 

، مناخ بکوک  هرفس  يافص  زا 

.ما هدرک  شمگ  هنامز  راد  ریگ و  رد  هک  يزبس  تفوطع 

! تسوت رادید  ِگنت  ملد 

.يدرک انعم  میارب  ار  قشع  نآ ، رد  هک  يراوید  راهچ  هب  مراذگ ؛ یم  یکدوک  ياه  هچوک  هب  اپ 

! سوسفا

.دنشک یم  هآ  ار  تا  یلاخ  ِروضح  اه ، هرجنپ 

.تسا هدنام  سالک  هایس  هتخت  يور  زونه  تناتشگنا ، ِّدر 

اه یشاک  و 

.دنا هتفرگ  راگدای  هب  ار  تیاه  ماگ  ِیگتسخ 

! ریخ هب  شدای 

! تشذگ یم  دنک  هچ  ناتسبات  ِرخآ  ياهزور 

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ تا هرابود  ِرادید  يارب  میدوب  بات  یب  هچ 

! سالک ِیبوچ  ياه  تکمین  تشپ  نتسشن  يارب 

، يدمآ یم  وت  دندش و  یم  زاب  هتسب  ياهرد  نیا  شاک 

ص:136

هرامش 72 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 271زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


! اهنت رگید  راب  کی 

ینک شخب  نامیارب  ار  ینابرهم  زاب  ات  يدمآ  یم 

ار بآ  ِیگداس  يادص  و 

! يدمآ یم  شاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قشع راس  هیاس  رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.يدرک متیاده  هشیدنا  رون و  هاگیتسه  تمس  هب  اه ، یکیرات  ناتسچیه  زا  یتفرگ و  ارم  ياه  تسد  هک  تمیاتس ! یم 

.يدناسر مدوخ  هب  ارم  يدناکچ و  مماک  رد  هرذ  هرذ  ار  ندوب  هدنز  ار و  یگدنز  هک  تمیاتس ! یم 

« ًاْدبَع ِینَرَّیَص  ْدَقَف  ًافْرَح  ِینَمَّلَع  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا ، ریما 

يـالب ـال  زا  ارم  تسد  .یتخیر  میاـه  مشچ  رد  ار  اـه  ینـشور  ار و  اـیند  يدرک و  يراـج  مرواـب  رد  ار  اـیند  ...هن  هک  فرح  وت  و  .... 
.يدناسر قشع  راس  هیاس  هب  یتفرگ و  اه  یهایس  اه و  یکیرات 

.میارسب تاغل ، هدودحم  رد  دنچ  ره  ار  وت  ات  ما ، هدمآ  زورما 

.يدناسر اهایرد  هب  ارم  هک  اهایرد  تعسو  هب  اهراشبآ و  يادنلب  هب  تمیارس ؛ یم  يراج ! اهدور  هراپنت  رد  تدوجو  يادنلب  يا 

.يراد نایرج  یتسه ، ضبن  رد  هک  یشنیرفآ  هژاولگ  وت ،

نادامار نیرسن  / قشع يابفلا 

نادامار نیرسن 

! كاپ هنیآ  نوچ  ملد  دوب و  رت  قشع  هثداح  زا  مهاگن  هک  يا  هظحل  رد  يدوب ، نم  ندیزرو  رهم  زاغآ  وت  و 

.متخومآ شناد  وت  ِيزرو  درخ  بتکم  رد  متخانش و  ار  یگدنز  يابفلا  هک  دوب ، وت  تقادص  زا  راشرس  مالک  اب 
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.يدش نومنهر  نامیا  نما  لحاس  يوس  هب  يدیشخرد و  ما  هریت  بش  تاملظ  رد  ییایرد ، سوناف  نوچ  هرامه  هنوگ ! ربمایپ  يا  وت 

.ما ینورد  نافوت  شمارآ  تیاه  تسد  دوب و  مباوج  یب  ياه  شسرپ  مامت  خساپ  وت  ياه  مشچ 

.يداهن مرگوجتسج  نامشچ  لباقم  رد  ار  ییاهر  ياه  هرجنپ  نیرتزاب  يدوشگ و  میور  هب  وت  ار  هشیدنا  تعسو  نیرت  یبآ 

، مدامد هک  تسا  یهآ  تا ، ینورد  شکرـس  ياه  هلعـش  يدرخ و  هتخوس  عمـش  وت  نابزمه ! بآ  اب  لدمه و  هنیئآ  اب  يا  نابرهم ! يا 
.یشک یم  تنوماریپ  ینادان  لهج و  رطاخ  هب 

نم و  اه ؛ ناشکهک  هب  يدز  یُلپ  مهاگن ، کچوک  زادنا  مشچ  زا  يدُرب و  اه  هتخانـشان  نیمزرـس  هب  ارم  وت  تفرعم ! هداج  زات  هکی  يا 
.ما وت  نویدم  ار  ما  یگرزب  همه  نونکا 
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قودص خیش  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهبیدرا 1384  15

لوالا 1426 عیبر   26

May.5.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / يودهم هقف  شون  هعرج 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! یهاگآ لد  عمش  ناگنییآ  دنسنا و  لفحم  ناگناورپ  هک  شتایانع  نادنم  هرهب  اشوخ 

! دنوش كالفا  كاخ و  دنویپ  ثعاب  ات  دنریگ ، یم  ینامسآ  شناد  زا  هرهب  هک  شا  یهاگآ  ماج  ناشون  هعرج  اشوخ 

یلو ترـضح  يولع ، باتفآ  رهم  دروم  راو  هرذ  ّدلوت ، زاغآ  زا  هک  هللا -  همحر  قودـص  خیـش  نیـسحلا -  نب  یلع  نب  دـمحم  اشوخ 
! تفرگ رارق  جع ) ) رصع

! تفرگ يرکسعلا »  » یلع نب  دمحم  ابا  ترضح  كرابم  ناتسآ  زا  تکرب  هک  شمان  اشوخ 

! تفای دوجو  جع ) ) شیالوم ياعد  اب  هک  شدوجو  اشوخ 

! تفرگ جع ) ) شیالوم ینامسآ  مولع  زا  ماهلا  هک  شمولع  اشوخ 

! تفرگ رارق  جع ) ) شیالوم یهلا  ياه  هنافراع  راشتنا  رد  هک  شمامتها  اشوخ 
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هیلع و هللا  یلـص  يوبن  تمارک  ناتـسآ  زا  یتیانع  دوب و  جع ) ) يودهم تیالو  میرح  زا  یتبهوم  هک  شماکحا  هقف و  ثیدح و  اشوخ 
! هلآ

! درک نییزت  ثیدح »  » ياه لگ  اب  ار  شمالک  ناتسلگ  هتسارآ و  مالسلااهیلع  تیب  لها  لاصخ »  » هب ار  شیوخ 

وا ینامسآ  تاملک  يروآ  دای  اب  ار  نخس  هتـشر  دیزگرب و  كرابم  یمان  زا  ار  هتـسارآ  بان و  یتلـصخ  شا ، « لاصخ  » زا قرو  ره  رد 
.تسارآ

« مالـسلا هیلع  يوـلع  عّیـشت   » ناـمرآ هب  تمدـخ  رد  ار  شیوـخ  ییاـناوت  اـت  تسا  هدز  مـقر  شیارب  یلاـجم  راـگزور ، زور و  ییوـگ 
.دسرب شیوزرآ  هب  ات  دوب  شا  یگدنز  ياه  تبهوم  زا  تردق ، ریرس  رب  هیوب » لآ   » روضح اب  هک  یلاجم  دیامزایب ؛

زا ار  قح »  » ار هچ  نآ  تخودنا  درک و  عمج  تخومآ ؛ تفرگ و  ارف  دادـغب ، هفوک و  ات  ناهفـصا  زا  روباشین ؛ دهـشم و  ير و  ات  مق  زا 
«! هرس ان   » زا ار  هرس »  » درک و یم  ادج  لطاب » »

! دش لوغشم  هیادهلا »  » ریرقت هب  یهاگ  تخادرپ و  تاداقتعالا »  » ریرحت هب  هاگ  دیحوتلا ؛»  » لکش رد  هاگ  یلامالا ،»  » بلاق رد  هاگ 

نویع  » زا ناضمر !»  لیاضف   » ات نابعـش » لیاضف   » زا لامعالا » باقع   » ات لامعالا » باوث   » زا هعیـشلا !» لیاضف   » اـت هعیـشلا » تافـص   » زا
.دش یم  هدنکآ  تفرعم  غارچلچ  وترپ  زا  هک  شهاگن  هنییآ  دوب و  خیش »  » ياه بش  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » ات اضرلا » رابخالا 

، مادک ره  هک  ییاه  هراتـس  دندش ؛ یم  رولبتم  شنهذ  رد  ناشکهک  ياه  هراتـس  لثم  هک  تاملک  زا  یـسونایقا  دوب و  قودـص » خیـش  »
.دناسر یم  كالفا  جوا  هب  كاخ  ضیضح  زا  ار  یمدآ  هک  ییاه  هژاو  دندوب ، سدقم  كربتم و  هژاو  نارازه 

دبع ترضح  راوجمه  ير ؛»  » يولع عّیشت »  » ناملاع ِرهش  روبع ، يداو  نیرخآ  دوب و  مق » لمع ، ملع و   » رهـش شروضح ، يداو  نیلوا 
! میظعلا

! داب تمحر  نیرق  شحور  تلزنم و  ثیدح  شدای 
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يرهشهب یناتسهوک  دمحم  هللا  تیآ  ینابر ، ملاع  لاحترا 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1384  20

یناثلا 1426 عیبر   1

May.10.2005

یسوط اروح  / تاجانم راهب و  شوغآ  زا 

یسوط اروح 

.تشذگ یم  ایرد  یبآ  قامعا  زا  تا  هناقشاع  هاگن  يافرژ  دوب و  هدروخ  هرگ  ناتخرد ، هوبنا  شیاین  اب  تا ، هنافراع  ياوجن 

هک وت  دوهش  يامعم  فشک  اتسور ، رکب  هاگن  دولآ  هم  دوب و  وت  ینامسآ  ياهاوآ  ِییادیش  روش و  روآ  مایپ  تهاگداز ، میسن  ياکنخ 
.يدوب انشآ  بیغ  رهم  هب  رس  ياهزار  اب 

درک یم  یعادت  اه  نهذ  رد  ار  ادخ  نوخ  تعاجش  الوم و  تلادع  ریشمش  ناشنابابرا  نیناوخ و  دادبتسا و  ربارب  رد  تتماهـش  یخرس 
.دوب نافیعض  هاگهانپ  دش و  یم  يراج  یگدازآ  تزع و  ياهرهن  رد  هک 

هرگ نآرق  تیب و  لها  تراهط  هب  هک  یتوارط  دشخب ، یم  یگزات  ار  زبس  هشیمه  راید  نیا  ياهراهب  مه  زونه  تتقادص ، افص و  معط 
.دنک یم  يراج  تایح  ياه  گر  رد  ار  مالسا  هدروخ و 
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تسد ار  راگدرورپ  سیدقت  تا  یـسدق  دای  هدرک و  ریثکت  ناتـسد  رازه  زاوآ  رد  ار  عیـشت  ياملع  تیناقح  ياوآ  تا ، یهلا  تامارک 
.تسا هدومن  رت  ینتفای 

تیاکح جوم  رد  جوم  ار  تهاگن  تمظع  ایرد ، يراهب ! ياه  نیمزرس  راکشآ  تّجح  يا  دنشیدنا ؛ یم  وت  هب  ناتخرد  هوبنا  مه  زونه 
.دنک یم 

ییاه یندینشان  یندید و  هک  ییاه  یندیدان  زا  دندروآ ، یم  ربخ  میارب  تا  هنافراع  كولس  ریـس و  دابآ  اجکان  زا  اه  كدصاق  شاک 
! يدیشون ناج  شوگ  هب  هک 

! داب تدوهش  هلعش  روضح و  سفن  رب  ادخ  دورد  مالس و  یهلا ! تیآ  يا  مدرک ، یم  سح  لامش  میسن  شوغآ  زا  ار  تروضح  شاک 
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يزاریش يازریم  هللا  تیآ  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  وغل 

هراشا

هبنش

تشهبیدرا 1384  24

یناثلا 1426 عیبر   5

May.14.2005

نابزرم ریما  / منرت سنج  زا 

نابزرم ریما 

؟ دروآ یم  ار  شدوخ  زره  ياه  فلع  دنز و  یم  ساد  كاخ  نیا  ياه  هشیر  هب  دراد  تسد  مادک 

.؟ دیوگ یم  لواپچ  یناریو و  زا  دراد  نیمزرس ، نیا  دنلب  ماب  رب  موش ، دغج  مادک 

؟ تسا هدمآ  غاب  ياه  هلال  ندیچ  هب  یغای ، تسد  مادک 

تعـسو هب  يدرم  ...هنارت ، ّمنرت و  سنج  زا  ییاه  تسد  اب  يدرم  ...تداعـس ، كولـس و  هلالـس  زا  دوب  يدرم  ناـشورخ  يادـص  نیا 
.خیرات

...تخادنا گنچ  نام  اه  هنیس  رب  هک  هنوگ  نیا  تسا ، یبیرغ  تیاکح 

....تفشآ رب  ار  ناگدز  بش  همه  باوخ  دش و  ینافوت  وت  ناشورخ  دایرف  درمگرزب !

.دیشخب هزات  یناوت  ار  هتخوس  نیمز  دش و  انعم  ار  تماقتسا  ...دوب  رون  هروس  میکحت  ...دوبن  میرحت  يونش ؛ یم 
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رب ات  دریگ  یم  اپ  هشیر  هشیر  هک  دوب  دهاوخ  ییاه  غیت  هار  غارچ  دبا  ات  وت  فرژ  هاگن  دنیـشنب ، نیمزرـس  نیا  رب  یتسد  رگا  لواپچ  هب 
.دنزاتب وا 

.سونقق يادص  زاوآ  نامرف  هب  شوگ  میراهب و  هسامح و  نادنزرف  ام 

.میدیمهف ار  يرادیب  يانعم  هزات  دیچیپ ، هک  وت  يادص 

.دسر یم  غاب  تارطاخ  هب  ماجنارس  هک  تسا  بیرغ  یقشع  ییاهنت و  تیاکح  ام ، ياه  لد  وت و  تیاکح 

.منک یم  توکس  متسیا و  یم  رادربخ  هداج  نیا  ياهورس  رانک  مه  نم  وت ، مارتحا  هب 

.تخیر مهاوخ  هناد  بآ و  مرح ، ياهرتوبک  يارب  میوگ و  یم  ریبکت  راب  راهچ  وت ، مارتحا  هب 

ناتفخ و هرز و  اب  هنیرید  یتبسن  نیمزرس ، نیا  رد  ار  هقف  ملع و  مدوب  هدینش  دنراکیپ ؛ یتشآ و  لها  نم ، نیمزرس  نادرم  مدوب ، هدینش 
.دهدب زبس  يداهج  هب  ار  شیاج  باتک ، دش  یمن  مرواب  تسا ؛ ریشمش  دوخ و  هالک 

، ار تریغ  تیاکح  مدید ، مدوخ  ياه  مشچ  اب  مدید و 

.هتخوس ياه  ناج  رد  دزادنا  یم  بوشآ  هک  ماگنه  نآ 

.تفرگ دهاوخ  ار  وت  بسا  باکر  هنهرب  اپ  هچ  هک  ار  كولس  مدید 

! دیشروخ دنک ، یم  رارف  دراد  دغج 

.دنک یم  هاتوک  ار  شیاه  تسد  بش ،

.دزخ یم  هاگافخ  هب  دراد  رام 

.دوش یم  مگ  هوک  تشپ  راتفک ،

.دنا هداتسیا  رون  ینابساپ  هب  هشیمه  اه  گنلپ  اج ، نیا 

.غرمیس نوچ  دنراد  یم  ساپ  یناگدنرپ  ار  ناتخرد  تمرح  میرح  اج ، نیا 

.ییادیش روش و  زا  یناهج  هب  درک  یهاوخ  زاب  ار  میاه  مشچ  ...تساه  سونقق  تموکح  زکرم  اج ، نیا 

.تسا رت  کیدزن  نیرخآ ، راهب  وت ، اب  مناد  یم 

.مرت کیدزن  تقیقح  ياوتسا  هب  وت  اب 
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.یعیشت خرس  تماما  همادا  وت  مناد ؛ یم  بوخ  ار  تیالو  مروانش ، لصو  هناخدور  رد 

.یمالسا يایوپ  هقف  وت 

.يرعش روعش و  هناوتسا  وت 

.يرارق یب  ياهداب  همه  تیاکح  وت 

! باتب

! دشابن هزات  نوخیبش  لاجم  ار  بش  دنک و  نشور  ار  منیمزرس  هدنیآ  غارچ  وت  رثکتم  رون  ات  وش ، ریثکت  هنیآ  رد  باتب و  دبا  ات 

یسوط اروح  / تهاقف رادتقا 

یسوط اروح 

.داتسیا یم  دیاب 

.دوب هدروآ  موجه  ثداوح  نافوت  ییاهنت ، ِنامز 

.دش یم  هلماعم  نامتزع  وربآ و  هرکاذم ، ياهزیم  تشپ 

.درک یم  نشور  ار  مایق  هلعش  تساخ و  یم  رب  یسک  دیاب  دوبن ؛ ناشایع  یگماکدوخ  رادولج  مدرم ، هدروخ  قالش  هدرگ 

یم ار  داهتجا  عیشت و  ورس  هیاس  رد  هدیـشک  دق  ياه  هناوج  دیاب  راب  نیا  دوب و  هدیـشچ  خلت  هدنزگ و  ار  مدرم  يرادیب  معط  رابکتـسا 
.دندیشک دق  نامسآ  ات  هاتوک ، هتشون  کی  یپ  رد  هنوگچ  هک  دید 

.یمخز هتسکش و  دندید ؛ یم  اه  نابایخ  رد  ار  دوخ  هناروابان  اه ، نایلق 

لح زا  رابکتسا ، رکف  یب  نابابرا  دندش و  یم  هدرپس  رویغ  یمدرم  هنیک  شتآ  ناماد  هب  هتسب  هتسب  اهوکابنت ،

.دندوب هدنامرد  تفگش ، تالداعم  نیا 

هدنام هریخ  تهاقف  تردق  قمع  هب  هاش ، نامشچ  تسکش و  مه  رـصق  ياه  نایلق  یتقو  دوب ؛ هدنازرل  زین  ار  یتنطلـس  رابرد  یّتح  اوتف ،
.دوب

ار وکابنت  زایتما  دریگب و  سپ  تلادـع  ناوید  زا  ار  شزیمآ  هئطوت  ياه  هتـشاگن  ات  تشادـن  تشگزاب  زج  یهار  هاش ، هدرک  اـطخ  ملق 
.دنک وغل 
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.دوبر ناطیش  نامشچ  زا  باوخ  تسد ، رب  یملق  هداس و  يا  هماجاب  اب  رادتقا ، يزوریپ  هّلق  جوا  رد  يزاریش  يازریم 

طخ دـنچ  هب  دـندوب و  هدرکن  ذوفن  مدرم  روضح  ياه  هیال  رد  يا  هرذ  هک  دیـشیدنا  یم  یتنطلـس  یمـسر و  هماـن  نارازه  هب  ناـطیش ،
.دنک نوگنرس  ار  شتموکح  دوب  کیدزن  هک  ینافوت  اب  مدرم ، عجرم  هتشاگن 

دوب و تیناحور  نآ ، ياشگ  هرگ  هک  ییاّمعم  دوب ؛ هدـنامرد  اّمعم  ّلح  رد  مه  زاـب  ار و  ناـشتاداقتعا  اـب  مدرم  قیمع  دـنویپ  دـید  یم 
شیوخ روحسم  ار  ناهج  ناریا ، مدرم  نامیا  زاجعا  تسشن و  راب  هب  گرزب  یبالقنا  رد  تماهـش ، ياهازریم  رادتقا  رذب  دعب ، اه  لاس 

.درک
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یسودرف تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشکی

تشهبیدرا 1384  25

یناثلا 1426 عیبر   6

May.15.2005

نابزرم ریما  / سوت درمگرزب  ناقهد 

نابزرم ریما 

.تسا نم  تسه  هچ  ره  ناریا ،

.تسا ینامسآ  ناکاین  ثاریم  ناریا ،

.تسا باتفآ  زا  رت  كاپ  نادرم  نیمزرس  ناریا ،

.تسا هبادور  لاز و  نیمزرس  ناریا ،

هب میوج ، یم  ار  وت  بدا  هناتـسآ  سوت ! درمگرزب  ناقهد  میکح ، رعـش ! دـنلب  ياـه  هصرع  غرمیـس  تاـملک ! نیمزرـس  ِمیکح  ِمتـسر 
...دنلب یشنرُک 

! داب وت  نآ  زا  سودرف  یسودرف !

.يدوب كاپ  وت  ار و  یکاپ  هیامرس  نیرتهب  تخومآ  نم  هب  ردپ ، هعمج  ياهزور  یناوخ  همانهاش 

.متسر اب  لقاع و  لاز  اب  منک ؛ یم  دشر  تاه  هصق  يوت  موش ، یم  گرزب  مراد  هسامح  هسامح 
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.منک یم  یتسود  اه  يرپ  اب  مگنج ، یم  اهوید  اب 

.نم نیمزرس  هدرتسگ  خیرات  گنهرف و  زا  تسا  یثاریم  هنیجنگ و  تیب ، رازه  هاجنپ  یتسار !

.دیارسب ون  يا  هسامح  زاب  وت ، لثم  دناوتب  هک  منیب  یمن  ار  یسک  منک ، یم  هاگن  هچ  ره 

.یتشاذگ نم  ناکاین  خیرات  ياپ  ار  تا  یناوج  ياه  لاس 

.قیقد حیرص و  يدوب ؛ خیرات  رادتناما 

.یتشاک یناریا  گنهرف  غیتس  رب  ار  هواک  لدع  شفرد  يدرک و  تمذم  هفقو  یب  ار  ناراکمتس  متس 

.یشابن غرمیس  وت  دوخ  هک  مراد  کش  يدروآ و  ام  يارب  يا  هزات  نودیرف 

یم گنج  زا  هک  یتقو  مینیب  یم  میوش و  یم  يراج  نآ  نورد  ام  دوخ  هک  راگنا  میدق ، ناریا  ناتسیس و  زا  ینک  یم  فصو  وت  یتقو 
.دنیشن یم  اه  شوگ  رد  اهریشمش  کچاکچ  ییوگ ؛

، ناقـشاع كاخ  دـنمورب  ناناوج  نوچمه  قشع ، حرـش  هب  یهاگ  دـیاب و  ار  ناریپ  هک  نانچ  هظعوم ؛ ینیـشن و  یم  تمکح  هب  یهاگ 
.هدنیارس مکحم  ینخس و  حیرص 

درک دایز  مک و  ناوت  یمن  يا  هملک  یتح  هک  روط  نآ  ییوگ ؛ یم  ناسآ  لهس و  یسراف ، نابز 

.تماما نابیتشپ  يدوب و  تیالو  هدرپس ي  رس 

.دنا وت  لسن  زا  همه  كاخ ، نیا 

.یسودرف هرازه  کی  دراد ، دوجو  یسودرف  ناریا  کی  يرآ !

! دشاب وت  هاگهانپ  یلع  شنادناخ ! یلع و  تسود 

داژن يدهم  دیما  «/ ردیح ِیپ  ِكاخ  »

داژن يدهم  دیما 

درخ ناج و  دنوادخ  مان  هب  »

درذگن رب  هشیدنا  رترب  نیزک 

ياج دنوادخ  مان و  دنوادخ 
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« يامنهر ِهد  يزور  دنوادخ 

رد یسراپ  گنهرف  جنگ  دیلک  تشادنپ  یمن  سک  چیه  تشاذگ ، يونزغ  دومحم  هاگراب  هب  اپ  سوت ، هدیدمتـس  ناقهد  هک  زور  نآ 
هرخص زارف  زا  ناتساب  دیشروخ  نوچ  یـسودرف ، مساقلاوبا  هناخمـشچ  رد  هک  يریطاسا  نامـشچ  نآ  زار  .دشاب  وا  هتـسخ  ياه  تسد 

.دوب هدیشوپ  ناگمه  زا  دیشخرد ، یم  تخس  ياه 
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...و دنتفرگ  یمرب  همقل  دنتـسشن و  یم  ناوخ  رب  دندمآ و  یم  هک  تسا  هدوب  یناگناگیب  يامغی  ناوخ  هراومه  خـیرات  هنهپ  رد  ناریا ،
زا رتشیب  نیمز  زا  هّکت  نیا  رد  كاـخ ، هبذاـج  ییوگ  وت  دنتـشگ ؛ یم  یناریا  دـندنام و  یم  دـندش و  یم  ریگ  کـمن  هک  دـنتفر ، یمن 

.تسا رگید  ياه  نیمزرس 

.دشن برع  اّما  دش ، اریذپ  زاب  شوغآ  هب  ار  زیزع -  نامهم  نیا  مالسا -  ناریا ،

.تشادن توارط  هیام  نیا  برعلا ، هریزج  نابایب  لصاح  یب  كاخ  دروایب و  راب  دلابب و  ات  تساوخ  یم  يّدعتسم  كاخ  مالسا ، رذب 

مالـسا اب  ناریا  .دش و  ناملـسم  ناریا  .دنک و  افوکـش  كاخ ، نیا  رد  ار  شیاهزار  زا  يا  هّرذ  ات  دروآ  ناریا  كاخ  هب  ار  رذب  نآ  داب ،
.دش هناگی 

هراپ ود  نایناریا  ناج  تشاد ، یمنرب  نایم  زا  ار  نآ  فرگش  یلپ  رگا  هک  دوب  قیمع  يا  هّرد  مالسا ، هدنیآ  ناتساب و  هتـشذگ  نایم  اّما 
.تساخ یم  رب  يرگید  گنج  هب  کی ، ره  هک  دش  یم 

.دز لپ  هّرد  نیا  رب  یسودرف  و 

دشاب ینایناریا  نابز  یسودرف ، هک  دوب  هتفر  نینچ  ریدقت  اّما  دناتـسب ، ملاظ  یلاو  زا  ار  شداد  هک  دوب  هدمآ  هاگتخت  هب  یـسوط  ناقهد 
.دنتساوخ یم  نامأوت  ار  مالسا  ناریا و  هک 

هتشذگ و نایم  ینادرگرـس  توهرب  رد  دوش و  نومنهر  مالـسا  هدنیآ  هب  ناتـساب  هتـشذگ  زا  یناریا  ات  دش  یلپ  یـسودرف ، مساقلا  وبا 
: تفگ .دنکن و  مگ  هار  هدنیآ 

یبن تیب  لها  هدنب  منم  »

یصو ياپ  كاخ  هدیاقس 

زیختسر ات  ود  ره  هدنب  منم 

زیر زیر  مرکیپ  دنک  هش  رگا 

مرذگب نیا  هب  مه  ما ، هداز  نیا  هب 

« .مردیح ِیپ  ِكاخ  هک  ناد  نانچ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هسامح رعش و  راگدنوادخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 
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.دنزب دنویپ  شمان  هوکش  اب  ار  لاصو  برغم  ات  دیآ  یمرب  قشع  قرشم  زا  هک  يدیشروخ  نوچ  سوت ،»  » زیگنارطع ناهاگپ  زا  هدیمد 

تفایض هب  ار  ینامدرم  ساوح  رون ، کمشچ  اب  ات  دوب  هدیمد  دیشروخ ، وچمه  اه ، « یناماسبان  » راگزور راگزور ، هریت  ياهربا  سپ  زا 
: دوب یشومارف  لاح  رد  مغ ، رابغ  نایم  هک  دناوخ  ارف  يا  هنییآ 
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میرپسن دب  هب  ار  ناهج  ات  ایب  »

میرب یکین  تسد  همه  ششوکب 

رادیاپ دب  کین و  یمه  دشابن 

« راگدای دوب ، یکین  هک  هب  نامه 

.دنک هشیر  اه  لد  رد  شنخس  ات  هشیدنا ، قرش  زا  دوب  هدیمد  تفرعم ، ياضیب » دی   » وچمه دیشروخ ، وچمه 

لزا حبص  زا  هک  ییالوم  دیشخب ؛ یم  متـسر »  » هب یلازیال  ییاناوت  شا ، « ییالوم  » رون هک  یتاملک  نایم  زا  شراوتـسا  تماق  دوب  هدیمد 
! تسا خیرات  نالی  ناولهپ  هناگی  نادرگ و  درُگ  هناگی  دبا ، ماش  ات 

: دورس یم  شیالوم  مان  مارتحا  هب 

دیرفآ ناهج  ات  نیرفآ  ناهج  »

« دیدپ دماین  متسر ، وچ  يراوس 

: درک یم  نّیزم  شا  یمان  مان  هب  ار  همانهاش  هچابید  هک  دوب  شیالوم  مان  مارتحا  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  تیب  لها  هدنب  منم  »

مالسلا هیلع  یصو  كاپ  كاخ  هدنیارس 

مرذگب نیرب  مه  مداز و  نیرب 

مردیح یپ  كاخ  هک  ناد  نانچ 

يارس رگید  هب  يراد  مشچ  رگا 

« ياج ریگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  مالسلا و  هیلع  یلع  دزن  هب 

؛» كُرت  » ناـمالغ زا  یگزویرد  تراـقح  تفریذـپن ؛ تراـقح  راـبغ  هاـگ  چـیه  هک  لـالز  يا  هکرب  زا  شا ، يراـج  دوجو  دوب  هدـیمد 
هک اهنآ  مامت  لثم  نایارس ، هدیـصق  مامت  لثم  ریقح ، دنتـساوخ ؛ یم  ریقح  دوب ، دیـشروخ  هک  ار  وا  دوخ ، هناریقح  داهن  اب  هک  ینامالغ 

.دنتخورف یم  اهرابرد ، فذح  هب  ار  مالک  رهوگ 

! نامالغ یگزویرد  ياج  هچ  دنز ، یم  متسر  تعانم  زا  مد  هک  ار  مالسلا » هیلع  الوم   » دیُرم
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دابدـنت هک  یمان  دـنک ؛ تیانع  شمان  هب  ار  یگنادواج  لاـس  اـهرازه  تمظع  دـنوادخ ، اـت  درپس  شیـالوم  مرک  هب  لد  لاـس ، داتـشه 
! دزادرپ یم  اه  لد  ریخست  هب  زور  هب  زور  دناسرب و  يدنزگ  تسناوتن  ار  شا  یگنادواج  هبیتک  راگزور ، ثداوح 

.دنیاتس یم  اه  « ناوید  » یمامت هکلب  همانهاش ،»  » اهنت هن  ار  شهوکش  تمظع و  هک  یمان 

.تسا هدرک  ناراگزور  هشیدنا  هنییآ  ار  شا  هنادواج  تمکح  هک  یمان 
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ییاضر هدیمح  / سوت غرمیس 

ییاضر هدیمح 

.رعش هدرتسگ  ياه  نادیم  رد  يزات  یم 

.نوگ رگید  هب  ار  تاملک  ییارس  یم  یناوخ و  یم 

.تیاه هجنپرس  رد  مظن ، ياه  هلق  يا ؛ هداتسیا  راوهوک 

.یهاوخ یم  هک  هنوگ  نآ  دنا ؛ وت  مار  تاملک ،

نانچ نآ  تا  هشیدنا  هک  كاخ ، رب  هریچ  تناتسد  هکنیا  هن  ددرون ، یم  رد  ار  كاخ  تیاه ، ماگ  .دروخ  یم  هدرـشف  ياهربا  رب  ترس 
.دنناوت یمن  دننک و  یم  وزرآ  هچ  نآ  هب  یبای  یم  تسد  هک  هدرتسگ 

.تناهد زا  رگید  يا  هویش  هب  تاملک ، دزیر  یم  راو  هراوف 

.تنهذ ِشکرس  ِنسوت  ِياه  ماگ  ِبرض  زا  دنوش  یم  وحم  تاملک  راو ، رابغ  يزات و  یم  ینیرفآ ، یم  هزات  يا  هسامح  ییارس و  یم 

تیاه نایرـش  مامت  دنک ، یم  شیوخ  نادرگرـس  ار  وت  ناریا ، .یفاب  یم  هروطـسا  .تتاملک  دـننز  یم  اپ  تسد و  ناکم  هدودـحم  رد 
.تیاه گر  رد  دشورخ  یم  دشوج و  یم  نوخ  دوش  یم  طسبنم 

.ینک یم  کح  خیرات  هتسویپ  ِتاحفص  رب  ار  تا  یلوغشملد  لاس  یس  يریگ و  یم  تسد  رد  ملق 

.ار ناریا  وت  دیارس و  یم  اروت  هسامح  هچ  نآ  ره  ییوگ  هک  نانچ  نآ  ییارس ؛ یم  يریگ و  یم  تسد  رد  ملق 

هک دروآ ؛ دنناوت  یمن  دنب  رد  اپ  هنوگ  چیه  هب  ار  وت  میس ، هب  هن  میلست ، هب  هن  ار  وت  روز ، هب  هن  رز ، هب  هن  ار  وت 

.تسا هتفرگ  لاب  تنهذ  كاخ ، هچ  ره  زا  رتارف 

، دنب زا  هتفرگ  رپ  يوش ؛ یم  غرمیس  .ملظ  رب  رگ  نایغط  يوش ، یم  ایرد  ذغاک ؛ رب  هرطق  هرطق  یکچ  یم  تناتسد و  رد  ددرگ  یم  ملق 
اب يور  یم  گنج  هب  .ناریا  ياهزرم  رد  يوش  یم  هصالخ  يزات ، یم  بسا  ینز ، یم  ریشمش  يزادنا ، یم  هثداح  هاگرمک  رد  تسد 

.تایبا رد  هصالخ  يوش ، یم  رعش  شیوخ ، سفن  رب  يوش  یم  زوریپ  ناروت ،

.دنرعاش تاملک ، اروت  دیارس ، یم  رعش  ار  وت 
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.تا همانهاش  یگرزب  ییوت و  زونه 

.تسا هدرک  مخ  رس  تلباقم  رد  هک  سوت  ییوت و  مظن ، رد  تقلخ  تمظع  ییوت و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  «/ يا هتفخ  اجک  »

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

باتفآ دنلب  يا  يا  هتفخ  اجک  »

باتب یتیگ  قرف  رب  يآ و  نورب 

نیمز يور  تسوت  روخ  ردنا  هن 

نیشن نارود  مشچ  رب  زیخ و  اج  ز 

تشرس یسدق  حور  يا ، هدنام  اجک 

؟ تشهب متشه  هب  ای  کلف ، مراچ  هب 

تسوت مارآ  یتیگ  زا  هشوگ  کی  هب 

« تسوت مان  زا  هدنکآ  یتیگ  همه 

! نیمز ناریا  درم  گرزب  يا  تمان  داب  گرزب 

! ترواب تعسو  داب  فرگش  تبان و  هشیدنا  راس  هیاس  داب  دنلب 

یم رود  وت  زا  نامز  هچ  ره  هک  یتسه ، ناگرزب  نیمزرـس  گرزب  راختفا  وت  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات ، ياه  هیناث  تاظحل و  ماـمت 
.يوش یم  رت  هزات  وت  دوش ،

«. متسر  » یهاگ يدیرفآ و  لاز »  » یهاگ ناشربارب ، رد  نداتسیا  يارب  يدرکن و  مخ  رس  اه  یهایس  ربارب  رد  زگره  وت 

.يدرک نابوخ  زارمه  ار  يا  هتشرف  یهاگ  يدنارورپ و  غرمیس  نماد  رد  ار  یکدوک  یهاگ 

تسا هزاوآ  رپ  یتیگ  همانهش ، ز 

تسا هزات  دوخ  درک و  نهک  ار  ناهج 
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ردپ ار  نخس  نامدود  ییوت 

رنه داژن  ددرگ  زاب  وت  هب 

دننک و یم  میسرت  ناگدنیآ  يارب  هبرجت ، هنیآ  رد  ار  ادرف  ياه  هداج  هک  تسا  نیمزرس  نیا  ناگرزب  یناحور  مرگ و  ياه  هلعـش  نیا 
.دنهد یم  رگید  ياوه  لاح و  ار  هتشذگ  ياه  هرطاخ 
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يوخناهج ناهاشداپ  رهب  «ز 

يوگنخس یسودرف  وچمه  ینیبن 

تخورفا همانهش  زک  يار  رون  هب 

« تخومآ ندرک  یهاشداپ  ار  ناهش 

.دنک یم  نت  رب  هایس  هماج  اهنآ ، هودنا  اب  دوش و  یم  داش  یمولظم ، ره  هدنخ  اب  هک  تسا  يرعاش  یسودرف ،

زا دناوت  یمن  يا  هثداح  چیه  دنک و  شبارخ  دـناوت  یمن  یتخـس ، نافوت  چـیه  هک  تسا  هتخاس  ییاهانب  ساسحا ، رعـش و  رنه و  زا  وا 
.شکاپ اه  هرطاخ  اهدای و 

بارخ ددرگ  دابآ  ياهانب  »

باتفآ شبات  زا  ناراب و  ز 

دنلب یخاک  مظن  زا  مدنکفا  یپ 

«. دنزگ دشابن  ناراب  داب و  زا  هک 

.درب یم  راک  هب  نآ  رد  رفنت  قشع و  گنر  ره  زا  دنیرفآ و  یم  خیرات  هماخ ، نابز  اب  هک  تسا  یشاقن  یسودرف ،

.خیرات زارف  رب  شمان  داب  ناشخرد  شدای و  داب  هدنز 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1384  27

یناثلا 1426 عیبر   8

May.17.2005

نابزرم ریما  / اه هنییآ  أدبم 

نابزرم ریما 

زا تعاط ، ترثک  زا  ناج ، يالج  زا  هتخورفا  رب  نیبج  ماما  كولس ، ياه  هیناث  ماما  هام ، نیمهدزای  هراتس ، نیمهدزای  زورما ؛ دیآ  یم 
.عوشخ جوا 

.تماما لیدب  یب  لصا  ینعی  قشع ، ینعی : نسح  تسا و  نسح  وت  مان  و 

؟ دنکارپب تسا ، يراج  وت  يادر  نماد  زا  هک  نانچ  نآ  ار  سای  ياه  لُگ  يوب  دناوت  یم  نیچرپ  مادُک  اهزور ! نیا  یبآ  ياقآ 

؟ دشاب هتشاد  رون  هزادنا  نیا  ات  دناوت  یم  تسد  مادک 

؟ دشخرد یم  دراد  هنوگ  نیا  هک  تسا  يولع  رتخا  مادُک  دوجو  زا  نشور  تما ، هدننک  تیاده  هناخ 
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! باتب رت  نشور  باتهم ! باتب 

یهاوخن باتزاب  تسا  يداه  هناخ  كدوک  دنلب  یناشیپ  رد  هک  ار  قشع  هرهچ  لامک  زا  هرذ  کی  وت  اّما  باتب ؛ یهاوخ  یم  ردقچ  ره 
! درک

.تسا يواسم  ناراب  زا  اه  هدنرپ  همه  مهس  اج  نیا 

.دید ناوت  یم  ار  رارسا  همه  اج  نیا 

.تسا نشور  یباتفآ  تیالو ، دراد و  روضح  تماما ، دراد ، همادا  تلاسر ، دوش ، یم  انعم  تدابع  اج  نیا 

.شمارآ باتفآ  نیرت  گرزب  ردپ  دش و  دهاوخ  اه  هنیآ  ماما  زور ، ادرف  هک  دچیپ  یم  یکدوک  ياه  مدق  ياپ  يادص 

؟ ارماس يراد  هچ  دنق  زا  رت  نیریش 

! دادغب نک ، نیریش  ار  رهش  ماک 

! قارع زیرب ، یسراپ  دنق 

.وت ياهدنخبل  نتفگ  يارب  دروآ  یم  مک  رعش ،

.تساه هتفگان  زا  راشرس  توکس ، دوش و  یم  مک  فرح ،

شناردپ و لباقم  رد  تسا ؛ هدرک  هدجس  شا  هناخ  رد  باتفآ  راب ، هدزای  هک  ییارـسب  یـسک  زا  یناوت  یمن  یتقو  بش ؛ نک ، توکس 
.شدوخ

ار دیـشروخ  ترـضح  لامج  اّما  دننک ، یم  ینادـنز  دـنلب  ياه  هوک  تشپ  ار  باتفآ  درادـن و  ار  رون  لمحت  شافخ ، بش و  دـنچ  ره 
! تسا قشع 

.دروآ دهاوخ  ام  ینامهیم  هب  ار  ادرف  دیوگ ، یم  حیبست  ددنخ و  یم  هناکدوک  هک  دیشروخ  يادص 

.تلاسر نیرخآ  يارب  تسا  هدمآ  وا 

.دشاب قشع  هدزاود  تعاس  دیشروخ  عبنم  ات  تسا  هدمآ  وا 
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.دشاب اه  هنییآ  همه  أدبم  دیشروخ ، ات  تسا ؛ هدمآ  وا 

ناتسلگ رد  رتابُرلد  یلگ  ندییور  رت ، نوزف  ینسُح  رد  نسُح  ِلگ  ندیمد  رتزیگنا ؛ لد  يراهب  رد  راهب  نتفکش 

! ابوط نیرولب  هخاش  رب  يا  هراتس  ندیشخرد  یتسه و  قافآ  رد  هدیپس  زا  رتدیپس  یحبص  ندیبات  اهاط !

.تساه ییابیز  مامت  هیام  ناج  شدای  یلزا و  نسُح  هب  هتسارآ  شمان  هک  يدولوم »  » هژاو لزغ  تسا  نیا 

یبتجم ترضح  ربکا » طبس   » لاثم یب  نسُح  روآ  دای  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  لیدب  یب  ارالد و  لامج  کنیا  و  ... 
یم شیاتس  هب  بل  تانیاک  مامت  هک  ناشفا  وترپ  نانچ  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم » ترضح   » نالوسر متخ  راتفر  تحالم  و 

.دنیاشگ

« مالـسلا هیلع  يولع  تیـالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تلاـسر   » همادا هک  يدولوم  دـنا ؛ دولوم  نیا  رظتنم  تاـنیاک ، ماـمت  ییوـگ 
هب ار  یتسه  هشوگ  هشوگ  هک  يا  هدـش  هداد  هدـعو  دراپـسب ؛ جـع ) ) دوعوم ترـضح  ياناوت  تسد  هب  لدـع ،»  » مچرپ ات  دوب  دـهاوخ 

.دناوخ دهاوخ  ارف  ریگارف  یتلادع 

.تسا یهلا  یّلجتم  راونا  ناشفا  وترپ  هک  دشاب  يا  هنییآ  دهاش  مه  زاب  قشع ، هنیدم »  » ات دیآ ؛ یم 

.دشاب راگزور  ناتخب  هایس  يارب  دیپس ، ياهزور  هدنهد  تراشب  ات  دیآ ؛ یم 

.دلسگن مه  زا  نیمز  نامسآ و  دنویپ  ات  دیآ ؛ یم 

هیلع احیـسم  حور  فک ، رب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هزجعم  لد ، رد  مالـسلا  هیلع  لیلخ  تبحم  شود ، رب  یگناقـشاع  يـالوش  دـیآ ؛ یم 
ات بل ؛ ربهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مّسبت  ناج و  رد  مالـسلا  هیلع  بویا  ربص  تسد ، رد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  متاخ  نت ، ردمالـسلا 

تدابع مالسلا ، هیلع  نیسح  تبالـص  مالـسلا ، هیلع  نسح  تمارک  مالـسلااهیلع ، همطاف  تقادص  مالـسلا ، هیلع  یلع  تعاجـش  ثراو 
، مالسلا هیلع  اضر  تعافـش  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  تباجن  مالـسلا ، هیلع  رفعج  تهاقف  مالـسلا ، هیلع  رقاب  تغالب  مالـسلا ، هیلع  داجس 

.یتسه ياه  یبوخ  مامت  ثراو  دشاب ؛ مالسلا ، هیلع  يداه  تیاده  مالسلا و  هیلع  داوج  تواخس 

.تسین شناغمرا  قشع ، زج  هک  يراید  زا  شود ؛ رب  قشع  يالوش  دیآ ؛ یم 

رد هک  ییاه  مشچ  هب  ار  تفرعم  غارچلچ  هیده و  نایکاخ  هب  عیبر ،»  » ییافوکـش رد  ار  راهب  ات  یتسه  لصف  نیرت  يراهب  زا  دـیآ ؛ یم 
.دنک هیده  دنشیدنا ، یمن  ادخ  هب  زج  دننیب و  یمن  ادخ »  » زج یتسه  هنییآ 

.دنک یم  مالسلااهیلع  تیب  لها  ياه  هنامداش  رذن  هفوکش  دبس  دبس  نامسآ ، دیآ و  یم 
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! تسا هارمه  تیالو  رطع  اب  هک  تدای  يروآ  دای  اشوخ  الوم !

! زومآ یگنافراع  دوخ ، قشع  میرح  رد  ار  ام  و 

! يدمآ شوخ 

يداب تهزن  / رثوک ناشوج  همشچ  موادت 

يداب تهزن 

، شیوخ نییآ  هب  ینیمزرـس  ره  هک  یناـهج  دوـعوم  یجنم  نآ  هب  درک ؛ کـیدزن  یلزا  دوـهعم  تفـالخ  نآ  هب  ار  امردـقچ  تندـمآ ،
! دنراپس یم  لد  شهار  هب  دوخ ، یموق  بادآ  اب  دنشک و  یم  ار  شراظتنا 

ندناخرچ مشچ  اب  میدرک  یم  ساسحا  هک  دش  مک  ردق  نآ  تیالو ، ناشکهک  ینامـسآ  رتخا  نیرخآ  ات  ام  هلـصاف  يدـمآ ، وت  یتقو 
.میناباتب ناملد  کیرات  نالاد  رد  دیشخرد ، دهاوخ  دعب  اه  لاس  هک  يا  هراتس  رون  میناوت  یم  تهاگن  نامسآ  رد 

يراـک ره  هب  تسد  شیوخ ، هدوهیب  شـالت  رد  اـت  درک  یم  راداو  ار  هط  لآ  نیرید  نانمـشد  یتـح  هک  دوب  هتفهن  يزار  تدـالیم  رد 
.دننک هفخ  بش  قمع  رد  شعولط ، زا  شیپ  ار  باتفآ  دنناوتب  دیاش  دننزب ،

ادخ هریخذ  مامت  يدوبنمالسلااهیلع ؛ هیضرم  يارهز  مالسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  لسن  زا  ماما  کی  طقف  ادخ ، نید  نانمـشد  يارب  وت 
.دوب هدیچیپ  مه  هب  وت  دوجو  رد  هللا  هیقب  و 

.لسر متاخ  لسن  ییانام  رب  هدنز  یتجح  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رثوک  ناشوج  همشچ  موادت  تدالیم ،

تسا و مدق  کی  طقف  شیاپ  ریز  نیمز  هک  یتسه  يزات  هکیراوس  ردـپ  وت  هک  میناد  یم  بوخ  ار  زار  نیا  ام  دـنادن ؛ سک  چـیه  رگا 
! هاگن کی  طقف  شرس  يالاب  نامسآ 

میهد یم  تدنگوس  رسپ  ردپ و  نایم  هتفگان  ياهزار  نآ  هب  سپ  یناهج ؛ رگ  هزجعم  یجنم  ام و  نایم  ینارون  هطـساو  نآ  وت  نونکا ،
! يراذگب رای  نیرت  هناگی  نآ  تسد  رد  ار  ام  تسد  هک 
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يدابآ دوواد  هموصعم  / ایرد نطب  زا 

يدابآ دوواد  هموصعم 

تسایرد دای  قرغ  هنشت ، ریوک  »

تسایرد دایرف  اهدور ، دورس 

تسا باتفآ  نشج  هرذ ! يا  صقرب 

« تسایرد دالیم  نامسآ ، يا  خرچب 

.دیچیپب قشع  ياه  هفوکش  رطع  رد  ار  اه  هیناث  دییارایب و  ار  نیمز 

.د روخ  یم  قرو  توکلم ، رابت  زا  يدرم  زبس  ياه  تسد  اب  هعیش ، باتک  لصف  نیمهدزای  کنیا ، هک  دیبوکب  ياپ  دینک و  هلهله 

.تسا هدز  رس  وت  ینامسآ  ياه  مشچ  زا  یناثلا ، عیبر  زور  نیمتشه  هدیپس  هک  یگرزب  يا  يدمآ ، شوخ 

.دزیخ یمرب  صقر  هب  ار  نامز  نیمز و  تا ، هتسجخ  دالیم  شوپ  دیپس  هنیدم ، ییآ و  یم 

یم فد  رب  دشک و  یم  لِک  تندیسر ، ناوخ  يدولوم  دیشروخ ، دنیوگ و  یم  شابداش  یتوکلم ، يا  هجهل  اب  ار  تندمآ  ناگتـشرف ،
.دبوک

، شناـج فدـص  رد  هک  ییاـیرد  ریطاـسا ؛ نیمزرـس  رد  ییاـیرد  نطب  زا  ثیَدُـح ،"   " شوغآ زا  گرزب ، ییوناـب  ناـماد  زا  ییآ  یم 
.تسا هدورپ  ار  وت  نوچ  ناتلغ  يدیراورم 

ینشور هب  ار  ناهج  ات  دوش  یم  ریزارس  ناشغیتس  زا  زور  ره  باتفآ ، هک  دنا  هلق  ود  تیاه  هناش  تسا و  یهلا  رارـسا  نزخم  تا ، هنیس 
.دناوخ ارف 

سفن رطع  رد  تس  یتشهب  هنیدم  زورما ، دـنمدرد ! بولق  نمأم  يا  هتـسخ و  ياه  ناج  هاگهانپ  يا  راگدرورپ ! تجح  نیمهدزای  يا 
هدنرپ كاخ  نیا  رد  يولع  يدنزرف  روضح  زا  همه  نیا  نامسآ و  هب  نیمز  لاصتا  هارهاش  شا ، یقرـش  ياه  هچوک  روانـش و  وت  ياه 

.دراد تیاکح  زیخ 

! بوخ يا 

نیتـسآ زا  هک  رگید  ییاـسوم  یهد ، یم  تراـشب  نتـسیز  هب  ار  اـم  هدرم  ياـه  لد  تا ، یـسدق  ساـفنا  اـب  هک  يرگید  ياحیـسم  وـت 
.تسیراج تفرعم  رون  تتیموصعم ،
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ار دیشروخ  هریشع  ندید  بات  نامز ، روک  بش  ياه  نوعرف  هک  تسا  هنوگنیا  .یبوک  یم  دادبتـسا  لین  رب  هزجعم  ياصع  ییآ و  یم 
.دنرادن

روصحم ناتسمز  نیدالوپ  ياهراصح  تشپ  رد  ار  تماف  هفوکش  حور  تریس ، نازخ  ِناشیدنا  درس  هک  یمیسن  راهب و  هموظنم  نآ  وت 
: هک نیا  زا  ربخ  یب  یمخز ؛ ریگنیمز و  ار  تدنلب  ياه  لاب  دنتساوخ و  یم 

دننک -ه م-ي  شیدنا هچ  -و ك-ه  گب اه  -گ  نس «ب-ا 

-ت» سا -ر  تو - بک -ر  تو - بک لا ، نود ب- یت ب- ح-

.دنک یم  رب  رس  تماما ، رطعم  كاخ  زا  رگید  یلاهن  نینچ  نیا  ییآ و  یم  وت 

مادقا ینارماک  مرکا  / هوکش نیرت  یقرش 

مادقا ینارماک  مرکا 

.تسا لُماکت  زرم  رد  تماما  ِيابفلا  بشما ،

.تسا یگدنز  ِدالیم  ِدرگلاس  نیمهدزای  ْبشما ،

.رعش ياه  یشوماخ  ِشوگ  رد  دنک  یم  دایرف  ار و  یتسه  هدیصق  ِتیب  نیمهدزای  دیارُس  یم  هام ،

«. ارماس  » ياه هچوک  سَپ  رد  ار  هوکش  نیرت  یقرَش  دنا  هتسشن  هراظن  هب  یتسه  ِتارذ 

.رگید يزاجعا  ياشامت  هب  دنا  هتشارفا  رب  دق  بَش ، ياهراوید  تشپ  زا  اهورس 

.كاخ ياه  نایرش  رد  هدناود  هشیر  ِینارگن  تسا ؛ هتفرگ  نایاپ 

«، نسوس  » ياه هنوگ  ِگربلگ  رب  دطلغ  یم  هک  تسا  کشا  ِمنبش  نیا 

.هتسشن راب  هب  یلع  ِدنزرف  ِرتسگ  هفوکش  ياهدنخبل  عولط  اب  شا  یگدنز  هرمث  هک  یلگ 

.دنباتشب ْثیَدُح »  » ِبیَجن ِنامشچ  ِيرای  هب  نازیرگ  هدزباتش و  دییوگب ، ار  اه  هیناث 

.تسا هدش  سبح  نامسآ  هنیس  رد  داب ، يادص 

.یلع هناخ  ِتوکلم  ِیلاوح  رد  موصعم  یکدوک  هیرگ  ياون  زُج  تسین ؛ ییادص  چیه 

.خیرات نطب  رد  اه  هثداح  نیرت  نیریش  تس و  اه  یکاپ  ِرّرکم  ثیدح  وت  كدوک  ْثیَدُح !» »
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.اه يدرم  ْدار  ِمامت  ِیناب  تسادرف و  ِمَّسَُجم  ِتلادع  ردپ  وت ، ِزورما  دازون  هک  اشگب  مشچ  ْثیَدُح !» »

«! نسحلا وبا   » ای نک ، هاگن  بوخ 

.دیشکدنهاوخ شیوخ  اب  زین  دمتعم »  » رومن کیرات و  ياه  نادنز  ِجنُک  ات  ار  وت  ِتلاسر  ِكانبات  ِراونا  موصعم ، ياه  مشچ  نیا 

.تسا هدنامن  یهار  رون ، ياه  هزاورد  ِحتف  ات  هک  شابداش 

.تلاسر ِراوهار  بکرم  رب  ْراوس  يا 

.انعم ِفقس  رب  هتخیوآ  دوش ، یناشخرد  غارچ  هشیمه ، يارب  تمالک ، ِزاجعا  ات  يدمآ  وت 

.دنوش وت  ِقشع  هداب  زا  تسم  دنشونب و  وت  ِنافرع  ِلالز  ِيوج  زا  رفن  نارازه  ات  يدمآ  وت 

.تسا هدنامن  یهار  رون ، ياه  هزاورد  حتف  ات  هک  ایب 

یناخ میرک  هزمح  / تلادع شورخرپ  يان 

یناخ میرک  هزمح 

! تسوت نت  زا  يا  هراپ  تلادع 

.منز هسوب  اهدای  هنییآ  رب  مهاوخ  یم  هک  یتقو  نم ، هدید  هب  ینیرتزبس  وت 

، تمظع تیاهن  رد  یتسیا ، یم  خیرات  دنلب  ماب  رب  بیکشرپ و  هناروبص و  ییآ ؛ یم 

.ییارس یم  يدمحم  همغن 

.دننک یم  مایق  تربارب  رد  اهورس  ینیشن ، یم  هک  یتقو  مهدزای ! دیشروخ 

.دهد یم  تداهش  وت  دهز  هب  قشع ، یناوخ ، یم  تونق  هک  یتقو 

.درگن یم  وت  رب  شیوخ  رهم  هرجنپ  زا  هام  دیوگ و  یم  مالس  وت  هب  نامیا  یناوخ ، یم  دهشت  یتقو 

.دنارتسگ یم  اج  همه  رد  ار  ییانشور  وت ، راصق  مالک 

.دنبای یم  یگدنز  توارط  وت  دای  اب  دنوش و  یم  نشور  وت  دنلب  مان  رون  زا  تانئاک ، همه  هک  دپت ، یم  وت  قشع  هب  ناسنا  هنیس  اهنت  هن 
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.دیوج یم  كربت  وت  مان  هب  تلیضف ،

.دنک یم  ولألت  وت  مان  دنلب  داکچ  رب  هک  تسا  يرویز  تدابع ،

.دوش یم  راکشآ  وت  دوجو  زا  قالخا  ِتمظع 

! امن دزیا  هنییآ  تیالو ، شورخرپ  يان  يا 

.ینآرق ياه  هیآ  گرزب  رّسفم  ینامحر و  راونا  طبهَم  نایاپ ؛ یب  يایرد  ردپ  ینامیا و  دنزرف  وت  یلع ! كرابم  دوجو  موادت  يا 

. ...؟ تسوت دنزرف  ییارآ  لگ  رامش  هظحل  ناهج ، و  ... 

! داب راثن  هنارک  یب  یمالس  بیاغ ، لگ  نآ  رب  وت و  رب  دیشروخ ، نآ  رب  وت و  رب  کنیا 
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يروباشین مایخ  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشراهچ

تشهبیدرا 1384  28

یناثلا 1426 عیبر   9

May.18.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / يزرودرخ قشع و  میکح 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

دعب مغر  هب  دـنز و  یم  دـنویپ  زورید  زیگنا  برط  ياه  همغن  هب  ار  زورما  توکـس  هک  یلّزغت  دزو ؛ یم  لّزغت  رطع  ناـسارخ ، میرح  زا 
.دراد یم  او  اوجن  نیا  ندینش  هب  نامز ،

نم هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  رارسا  »

نم هن  یناوخ و  وت  هن  امعم ، فرح  نیو 

وت نم و  يوگتفگ  هدرپ ، سپ  زا  تسه 

« نم هن  ینام و  وت  هن  دتفارب ، هدرپ  نوچ 

يرصع رد  مه  نآ  تسا ؛ هدرک  زاغآ  ندیمد  روباشین ، نامد  هدیپس  رد  هک  تسا  تایح  رارـسا  زا  يّرـس  دوخ  میکح ،»  » دوجو ییوگ 
.نیمز راومهان  راومه و  ياه  هرتسگ  دوب و  هقجالس »  » ریشمش .دنتسناد  یم  ظافلا  اب  يزاب  ار  ملع  ملع و  ار  تافارخ  هک 

ینتفایان تسد  تسا  يا  هراتـس  راگزور ، شیاسآ  ییوگ  قارع ؛ ناسارخ و  ات  ناتـسکرت  زا  نآ  یبوک  ياپ  دوب و  هقجالـس »  » ریـشمش
! دوب رت  لاحم  شیوزرآ  لاجم  لاحم و  نآ  دصر  هک 
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لـقع و هب  اـت  .درک  یگدـنلاب  هب  عورـش  رهق ، رهم و  اـجر و  فوخ و  گـنج ، حلـص و  زا  یخزرب  رد  میکح  ناور  نت و  هاـگ ، نآ  ... 
.یمدآ لد  يامن  ناهج  ماج  فیصوت  هب  دزادرپب ؛ نامأوت  قشع ،

یم ناج  دیـشروخ ، يارآ  ناـهج  لاـمج  وترپ  رد  رحـس ، دوش و  یم  دـّلوتم  بش  هک  تس  يا  هراتـس  میکح ، هاـگن  رد  یمدآ  ییوگ 
.تس نافرع  نامیکح و  ّریحت  هیام  هک  یندرپس  ناج  اّما  دراپس ؛

: هک تشاد  یم  او  يرکفت  هب  ار  وا  شا ، هشیدنا  قمع  رد  هدیناود  هشیر  ِتمکح  هاگ ،

تسام نتفر  ندمآک و  يا  هریاد  رد  »

تسادیپ تیاهن  هن  تیادب ، هناد  نآ 

تسار ملاع  نیا  رد  یمد  دنزن ، یم  سک 

« تساجک هب  نتفر  اجک و  زا  ندمآ  نیاک 

نابزرم ریما  / ملع قشع و  دیهش 

نابزرم ریما 

! دنراد يزیگنارحس  رطع  هچ  روباشین ، ياه  غاب 

.تسادیپ وت  ياه  ماگ  در  دادغب ، ات  ...هیماظن  ات  روباشین  زا  غاب ، رد  غاب 

.زونه دفاکش  یم  وت  ياهدصر  ار ، نامسآ 

.دروآ یم  دای  هب  ار  حور  قشع و  لقع و  ثلثم  وت  مان  زونه 

! يدوب هراتس  يور  وت 

؟ یتشگ یم  تدوخ  لابند  نامسآ  رد 

.دنتسین هک  ریگب  ار  ییاه  مدآ  غارس  اه  هزوک  زا  ناوخب و  یعابُر 

.ناچیپب اه  ناج  رب  ار  تزیگنا  روش  هفسلف  هسلخ  ناوخب و  یعابُر 

.يدرک کش  وت  دننک  یم  لایخ  اه  مدآ 

؟ تسین امکح  نامیا  زا  رت  ینیقی  زیچ  چیه  میکح ! كوکشم ، يایند  نیا  يوت  یناد  یم 
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، موجن هفسلف ، داتسا  هیماظن ، داتـسا  دادغب ، ياه  ناتـسریبد  نیرت  گرزب  هتخومآ  شناد  ناسارخ ، نیمزرـس  هزاوآ  دنلب  میکح  وت  و  ... 
؟ يروباشین میکح  درک ، ناوت  یم  تیادص  يرگید  روج  یتسار ! ...یضایر  هسدنه و 

یم هشیدنا  يراد  مه  زونه  سپ  دننک ؛ یم  یـشاّقن  ار  یـسدنه  ياه  لکـش  دنتخیر ، یم  ترازم  رب  غاب  يوت  هک  ییاه  لگ  ما  هدینش 
؟ داد دنویپ  اه  هنالقاع  هب  ار  اه  هنافراع  دوش  یم  روطچ  هک  يزاس 
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! دوش یم  ریثکت  دراد  ایوپ  دنمشناد  ره  رس  رب  هک  تسوت  دیپس  ياهوم  نیا  منیب ؛ یم  تسرد 

.دوش یم  ملع  ياهدرد  نامرد  دراد  زونه  وت  بط 

.دوب يربج  وت ، لباقم  رد  دوش  یمن 

.یسیون یم  فیطل  ییوگ و  یم  فیطل 

؟ تسا یلاس  هچ  هبنش  دنچ  زورما  یتسار !

.دوب ناماهزور  أدبم  وت  یمایخ  میوقت  یتشاد ، تسود  مه  ار  خیرات 

.تسا اه  هراتس  رانک  وت  هناخدصر 

ار یقـشاع  هشیمه  دـهد و  یم  دـنویپ  ملع  هب  ار  قشع  هک  تسا  یتمکح  هچ  مناد  یمن  هدازماما و  راـنک  روباـشین ؛ رد  يا  هتفرگ  مارآ 
.تسا هدیباوخ  شناتسآ  رب  ملع  هک  ینیب  یم 

...ملع قشع و  ود ؛ ره  دیهش  نیرتهب  وت  قشع و  ندوب  هب  تسا  مولع  تداهش  نیا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یضایر تمکح ، قشع ،

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! دنز مقر  وت  مان  اب  ار  روباشین  تمظع  ات  دوب  نیا  رب  رارق  ار  لزا  ریدقت 

.دننک عضاوت  تمان  يادنلب  هب  ناسک  ات  دیدرون  رد  ار  ناهج  یکاخ  یبآ و  ياهزرم  تمان  هوکش  هک  ییوت 

هدرپس وت  دای  هب  لد  ناینیمز  ناینامسآ و  زورما ، هک  ارچ  يدیواک ؛ یم  ار  نامسآ  بناوج  شیوخ ، مان  دصر  لابند  هب  اه  لاس  ییوگ 
! تسا هدش  زاغآ  وت  مان  دای و  اب  هک  زورما  دنا ؛

! دوشن یشومارف  هب  مهتم  خیرات ، ات  تسا ، هتشاذگ  شیامن  هب  تمان  یگرزب  ار  تا  « یلالج میوقت  ، » زورما

.درک قیرفت  عمج و  تتاّیضایر ، ناوت  اب  ناوت  یم  ار  هنافراع  ياه  یعابر  مامت  زورما 

تفاتش رایسب  هیداب ، نیا  رد  هچ  رگ  لد  »

تفاکش يوم  یسب  تسنادن و  يوم  کی 

تفاتب دیشروخ  رازه  نم  لد  ردنا 
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« تفاین هار  يا ، هرذ  لامک  هب  رخآ 

لقع خر  هب  ار  قشع  یـشون  هعرج  دناوت  یم  یـسک  هچ  وت ، زج  دوش ، یم  زاب  نافرع  هسردم  هب  تمکح ، ملق  اب  رعـش  مدق  هک  اج  نآ 
؟ دشکب
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شدنز یم  نیرفآ  لقع ، هک  تس  یماج  »

شدنز یم  نیبج  رب  رهم ، هسوب ز  دص 

فیطل ماج  نینچ  رهد ، رگ  هزوک  نیا 

« شدنز یم  نیمز ، رب  زاب  دزاس و  یم 

!؟ دیسر ینامداش  ناهاگ  هدیپس  هب  مغ ، ِکیرات  بش  زا  ناوت ، یم  هنوگچ  دوشن ؛ تفای  هلباقم »  » چیه ربج ،»  » يارب هک  اج  نآ 

دندش بادآ  لضف و  طیحم  هکنانآ  »

دندش باحصا  عمش  لامک ، عمجرد 

نورب دندربن  کیرات ، بش  نیز  هر 

« دندش باوخ  رد  يا و  هناسف  دنتفگ 

هرک نیا  ياج  ياج  رد  ار  تدای  هراتس  لاس ، نایلاس  ات  تسویپ  یگنادواج  ناهاگ  هدیپس  هب  خیرات ، ياه  بش  زا  هک  وت ، مان »  » اشوخ
! دراپسب اه » هزوک   » ناهنپ ياوجن  هب  لد  دننیشنب و  هراظن  هب  نامدرم  یکاخ ،

شود متفر ، نارگ  هزوک  هگراک  رد  »

؟» شورف هزوک  رخ و  هزوک  رگ و  هزوک  وک 

: ششوک رد  لابقا ، ياه  هراتس  دشاب و  ششوج  رد  قشع  لالز  هک  مادام  دش ؛ دهاوخن  ناراگزور  شومارف  هک  وت  مان »  » اشوخ

تسام نتفر  ندماک و  يا  هریاد  رد  »

تسادیپ تیاهن  هن  تیادب ، هناد  نآ 

تسار ملاع  نیا  رد  یمد  دنزن ، یم  سک 

« تساجک هب  نتفر  اجک و  زا  ندمآ  نیاک 

رد هاوخ  دـشاب ، تضاـیر  باـسح و  رد  هاوخ  تسا ؛ قـشع  دـنزومآ ، یم  وـت  زا  نارگید  هچ  نآ  دوـب و  قـشع  یتـخومآ ، وـت  هچ  نآ 
! موجن ربج و  رد  هاوخ  دشاب ، نافرع  رعش و  رد  هاوخ  هفسلف ؛ تمکح و 

! لقع زا  یلامج  رّوصت  یتخانش ، شقشع  وت  هچ  نآ  دوب و  قشع  لامک  زا  يرولبت  يدیمان ؛ شلقع  وت  هچ  نآ 
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.دراپس یم  تمان  نشور  يادنلب  هب  ار  اه  هاگن  قفا  دیاتس و  یم  راختفا  اب  ار  تدای  هک ، تسا  روباشین  کنیا ، و  ... 

.دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  كاخ  بآ و  نیا  يارب  راختفا  یلازیال  هیامرس  تا ، هشیدنا  ملع و  هک  يدوب  وت  نیا 

! داب ینامسآ  هشیمه  تمان  ینارک و  یب  نیرق  تدای 
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یسوط راوح  / هتخانشان ياه  نیمزرس  رفاسم 

یسوط راوح 

.دوب نیقی  داّیص  دیدرت ، کش و  هلوره  رد  هتخانشان ، ياه  نیمزرس  رفاسم  ماّیخ ،

! درک یم  روغ  تانئاک  ینتفایان  تسد  يافرژ  رد  یتقو  دز ، یم  جوم  شهاگن  رد  یماهبا  هچ 

.دش یم  تامالع  دادعا و  قرغ  ربج ، تایضایر و  رد  هاگ  تفای و  یم  هار  اه  هراتس  نامسآ و  هب  هاگ 

مارآ ار  قایتشا  زا  هتفرگ  شتآ  ناج  بیهل  زوریپ ، زارف و  رـس  ات  داهن ، یم  نافرع  هفـسلف و  هندرگ  رب  اپ  هتفای ، ماـظن  هشیدـنا  نیا  هاـگ 
.دنک

شمالک گنهابرض  وحم  اه  لد  هریخ و  اه  مشچ  تفرگ ، یم  تسد  رب  هنافوسلیف  تاّیحطـش  یـشاقن  يارب  ار  شرعـش  ملق  رنه ، یتقو 
.دش یم 

.انیس نبا  بتکم  درگاش  دوب و  لقعت  ّریحت و  زومآ  تسد  ماّیخ ،

رد رایتخا ، ربج و  يوهایه  رد  دـش ، فراعم  تفگـش  ياّمعم  دوخ  اّما  درک ؛ شالت  رایـسب  یتسه ، ياّـمعم  فشک  رد  هچ  رگا  ماـّیخ ،
.قشع لقع و  مداصت  رد  نیقی ، کش و  هلوره 

رد ار  شا  هشیدـنا  ياه  تفایرد  دـشخب و  یم  رّکفت  گنهابرـض  شتایبا ، يراج  هب  زونه  هک  دوب  وا  رگوجتـسج  اـیوپ و  سفن  نیا  و 
.دزاس یم  رهد  هناگی  موجن ، یضایر و  ياه  هتشر 

.دوب نیقی  ملع و  دایص  دیدرت ، کش و  هلوره  رد  هتخانشان ، ياه  نیمزرس  رفاسم  هک  وا 

تسام نتفر  ندماک و  يا  هریاد  رد  »

تسادیپ تیاهن  هن  تیادب  هن  ار  نآ 

تسار ملاع  نیا  رد  یمد ، دنزن  یم  سک 

!؟» تساجک هب  نتفر  اجک و  زا  ندمآ  نیاک 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهبیدرا 1384  29

یناثلا 1426 عیبر   10

May.19.2005

يداب تهزن  / هآ کی  هلصاف  هب 

يداب تهزن 

هدروخورف ضغب  نوچ  زین  نم  رمع  ماج  دوش ، اهر  سَفَن  نامک  هلچ  زا  نوچ  هک  یهآ  ریت  تسا ؛ هآ  کی  طـقف  گرم  اـت  نم  هلـصاف 
.دوش یم  هکت  هکت  دنکشب ، هاگان  هک  يا 

میـسن هب  هتخیمآ  تفای و  یم  مهرم  تراسا ، ریجنز  لغ و  اب  هک  مردـپ  نت  ياه  مخز  هب  هتـشغآ  تسا ؛ نم  هراـپ  رازه  لد  نیا  نونکا 
.دریگ یم  ندیزو  مردارب  هاگدیعبت  يوس  زا  هک  یتبرغ 

! دراپسب ناج  شزیزع  هار  هب  مشچ  دریمب و  تبرغ  رد  يرفاسم  چیه  هک  دهاوخن  ادخ 

هناخ تسا و  هتفهن  نآ  رد  شا  يدادجا  هشیر  هک  دراد  سنا  یکاخ  هب  یلد  ره  اما  تسین ؛ يدیدرت  نیمزرـس  نیا  ِنابوخ  ینابرهم  رد 
.دنا هتفرگ  اپ  اجنآ  شنادناخ  و 

؟ مشکرب كاخ  نآ  زا  نماد  مریگرب و  هنیدم  زا  لد  متسناوت  یم  اجک  دروآ ، یم  بات  ار  شیوخ  نایشآ  مه  ِچوک  لد ، غرم  رگا 
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دنام یمن  یناوت  بات و  ار  نادـناخ  نآ  یلاـها  دریگ ، شیپ  تبرغ  هار  ددـنبرب و  لـمحم  يا  هلیبق  گرزب  نوچ  هک  درک  ناوت  یم  هچ 
.دننک ربص  وا  يرود  رب  دننامب و  شیوخ  يارس  رب  هک 

تبرغ رد  مه  نم  هک  رتهب  نامه  دوش ، شا  یلیمحت  تبرغ  نیـشن  هدرپ  ادـخ ، تجح  ماما و  هک  تسا  نینچ  راـگزور  مسر  رگا  سپ 
! مراپس ناج 

! یقرش باتفآ  ناگداز  يا 

شا یلزا  هاگن  رد  ناتهاگن  داتفا و  مردارب  رهـش  هب  امـش  نایم  زا  یـسک  راذگ  يزور  رگا  راگدای ! هب  دـنامب  يدـهع  امـش  نم و  نایم 
هاگن یقالت  رد  ات  دیشخب  ام  هب  ار  شنامشچ  ترسح  هآ  هاگن ، نیرخآ  رد  هک  میسانش  یم  ار  ینز  ام  هک  دییوگ  زاب  ار  وا  دروخ ، هرگ 

.میزاس اهر  تناگدید  نینوخ  هساک  رد  ار  نآ  نام ، اه 

دش هراپ  هآ  غیت  کی  اب  دوب و  رت  هاتوک  رت و  كزان  وا  تبرغ  ریجنز  زا  مالسلااهیلع -  هموصعم  شرهاوخ -  رمع  هتشر  دییوگب ، وا  هب 
هداهن اپ  ریز  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  هب  درک ، یم  ینیگنس  شا  یخیرات  ریدقت  رب  هک  زرم  یب  ياه  قارف  اهتنا و  یب  ياه  هلصاف  نیا  و 

.دصقر یم  داب  نازغل  جوم  رب  هک  يرپ  لثم  دیدرگ ؛ اهر  تدای  شوغآ  رد  وا  دش و 

يدابآ دوواد  هموصعم  / تبیصم ناروک 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دنا هتسشن  گوس  هب  ار  تنتفر  هدز ، متام  زیر و  کشا  نارئاز ، دنناوخ و  یم  هیثرم  مرح  قاور  رب  گرزب  یمغ  شوپ  هایس  نارتوبک ،

! تفرعم شناد و  هنیجنگ  يا  دنخبل ! هفوکش و  يوناب  يا 

.يراذگ یم  اهنت  جنر ، تبیصم و  ناروک  رد  ار  ام  يور و  یم  .دور  یم  ورف  تفگش  ییامرس  زوس  رد  نیمز  يور و  یم 

ياه هوک  زا  هک  یلالز  رابیوج  نآ  وت  هزیکاپ ! موصعم  يا  سوت ، ماما  رهاوخ  دنوادخ ، تجح  نیمتفه  دـنزرف  يا  بیجن ، هسیدـق  يا 
.يا هتفرگ  همشچرس  تیالو  دنلب 

هنشت دنراد و  یمنرب  نامسآ  زا  مشچ  دندرک ، سح  ار  وت  ياه  ماگ  هوکش  هک  ماگنه  نآ  زا  مق ، ياه  هچوک 

.دننز یم  دایرف  ار  تشودیشروخ  هاگن  ینشور ، هراتس و 
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! گرزب يا  تسوت ، ینارون  ياه  مدق  رادماو  ار  شسدقت  نیمزرس ، نیا  رهش ، نیا 

.دنک یم  مارآ  تموصعم  هاگن  ار  مطالتم  ياهایرد  دننک و  یم  هفوکش  تمالک  هحیار  اب  ناتخرد 

هناش رب  ار  تچوک  گرزب ، یتبیـصم  رادازع  اهداب  دـنا و  هتـسشن  یـشوماخ  هب  ار  تنتفر  غاد  ناهج  ياه  هراتـس  يور ، یم  هک  زورما 
.دنا هدنام  هریخ  تیاه  ماگ  نیرخآ  دّر  رب  رارق ، یب  راوگوس و  اه ، هرجنپ  دننک و  یم  هیوم  نامسآ  ياه 

.هدنام فقوتم  تزاورپ  هظحل  يور  ییوگ  نامز  تسا و  بورغ  هشیمه  وت  یب 

.منز یم  ادص  ار  وت  منک و  یم  لفق  حیرض ، ياه  هکبش  رد  ار  میاه  تسد 

! اه ناراب  يوناب  يا  مالسلااهیلع ، هموصعم  همطاف  يا  وت  رب  مالس 

.مناکت یم  ار  ما  هدروخورف  ياه  ضغب  مراذگ و  یم  تتمارک  ناماد  رب  رس  منز ؛ یم  تیادص 

.دنازرل یم  ار  نامناج  ياه  نوتس  هاگیب ، يا  هزرل  نیمز  نوچ  تا ، يرود  هودنا  يا و  هتفر 

.دنک یم  هلاچم  دوخ  رد  ار  نامدوجو  گر  گر  هک  تسا  دوبک  یتوکس  نام  اه  هظحل  رد  يراج  يادص  اهنت  وت  یب  یتسین و 

؛ دنز یم  تنارادتسود  رگج  رب  شتآ  تندوبن  یهاگآ ! تفع و  راد  هنیآ  يا  هآ ،

.دنا هدمآرد  وناز  هب  ار  میظع  نینچ  یغاد  راب  هک  هنوگ  نآ 

.یتسار تلیضف و  ياه  هفوکش  نیرترطعم  راشرس  يا ؛ هنیآ  بآ و  قیفلت  وت  قشع ؛ نوتاخ  يا 

.دنا هدرپس  رطاخ  هب  رامش  یب  ياه  بش  ار  تشیاین  رّونم  نینط  دور و  یم  ناهد  هب  ناهد  تا ، ینابرهم  تیاکح 

.مینیشن یم  هیثرم  هب  هایس  ییاه  هیناث  رد  ار  تزوسناج  قارف  ام  يور و  یم 

ییاضر هدیمح  / نامسآ هّجض  يادص 

ییاضر هدیمح 

.ما هتسب  خی  میاه  ناوختسا  مامت  اب  .تسا  هتفرگ  ناراب  میاه  کلپ  تشپ 

هشیر منت  رد  میظع  یمغ  دشارخ ، یم  ار  محور  نارادازع ، جنـس  يادص  منزب ، دایرف  ات  تسین  یقاب  یناهد  هاکناج ، نینچ  نیا  يدرد 
.اه نامسآ  يوناب  اب  عادو  ِخلت  هماگنه  رد  تسا  هدناود 
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.دنیشنب مناتسد  کشخ  ياه  هخاش  رب  نارتوبک  ات  منک ؛ یم  دنلب  ار  منامتسد 

تندوبن دچیپ ، یم  كاخ  ناکرا  رد  قیمع  یهودنا  نامسآ ، ات  دشک  یم  دق  دوش ، یم  رت  هدرتسگ  میوربور  مرح ،

؟ منیشنب هیوم  هب  رادغاد  هرجنح  مادک  اب  ار 

هناش رب  ناهج  مامت  يریگب ، كاخ  نیا  زا  ار  تهاگن  یتقو  .مسرت  یم  اه  بش  یگدیروش  اهزور و  جنر  زا  وت  یب  هلفان ! رون و  يوناب 
.دنا هتخیر  ورف  میاه 

.تشاد دهاوخن  یهار  مغ ، یکیرات و  همه  نیا  رب  زین  ادرف  دیشروخ  وت  یب 

.تس یناراب  تخس  منامسآ  تسین ، ادیپ  تغیرد  یب  هنارک  مونش ، یم  ار  اه  نامسآ  هّجض  يادص 

.تسا هتفرگارف  ار  تسدورف  نیا  مامت  بورغ ، يوب  دوش ، یم  ناراب  هرطق  هرطق  میاه  مشچ  رد  ناهج ، هودنا  مامت  نابیرگ  رد  رس 

كاخ راوتسا ، ياه  نوتـس  نوچ  دنهد و  یم  راهب  يوب  تمرح  ياه  هتـسدلگ  اّما  یتسین ، وت  .تسا  نشور  تدای  غارچ  اما  یتسین ، وت 
.دنا هداد  دنویپ  كالفا  هب  ار 

.دننز یم  دایرف  میاه  لولس  مامت  دنناوخ ، یم  هحون  مدوجو  مامت  دوش ، یم  سح  كاخ  ياه  هناش  رب  نیگنس  یمغو  یتسین  وت 

نیرخآ نوچ  ارم  تندوبن ، رد  اـسرف  تقاـط  نینچ  نیا  یمغ  مزیر ، یم  ورف  شیوخ  رد  منز ، یم  هنیـس  رب  مبوـک ، یم  راوـید  رد و  رب 
ناراب میاه  کلپ  تشپ  دشاپ ، یم  ورف  مه  زا  شیوخ  رد  راب  رازه  يزور  دزیر ، یم  ورف  هوک  دنلب  ياه  هناش  زا  بات  یب  هک  رون  قمر 

.ما هتسب  خی  میاه  ناوختسا  مامت  اب  تسا ؛ درس  تسا ، هتفرگ 

؟ عیقب ای  هنیدم  سوت ، ای  نیمظاک ، تبرغ  رطاخ  هب  وناب ؛ میرگب  تبرغ  نیمادک  رطاخ  هب  ار  وت 

! نداد مالس  مالسلااهیلع -  همطاف  ترضح  يالاو  مان  اب  اروت  تتمارک و  هناتسآ  هب  ور  نداتسیا ، تسا  هاکناج  هچ 

! وناب

! مینک هیوم  تیب  لها  مامت  ياه  هنابیرغ  رب  ات  میا  هداد  رارق  هناهب  ار  وت  گوس  بشما 

! میشیوخ نتخوس  دهاش  عیقب ، راوید  تشپ  ییوگ  هک  میا  هتسشن  هیثرم  هب  يرطاخ  اب  ار  وت 

! جئاوحلا باب  دنزرف  يا  نیقی و  لها  تمارک  يا  نینزان ، يوناب 

.دیشخب مایتلا  ار  سویأم  ياهدرد  مامت  ناوت  یم  وت  هناتسآ  هب  اجتلا  اب 
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.درپس وزرآ  شمارآ  هب  ار  مغ  ياه  یگتسخ  مامت  تمان ، هوکش  اب  ناوت  یم 

! متدابع زا  يا  هظحل  دابم ، تدای  یب 

! مق كاپ  كاخ  رد  هدرک  بورغ  هراتس  يا  هآ ،

! مالسلااهیلع تا  ییارهز  هناتسآ  زا  تباجا  يوزرآ  مییام و  کنیا 

! تسا هدش  نیرق  وت  تبرغ  اب  هک  روجید ، بش  نیا  مییام و 

لها هب  نام  يرادافو  داد  دـنهاوخ  یهاوگ  يزور  هک  ییاه  کشا  دـنوش ؛ یم  مگ  نامـسآ  قمع  رد  هک  ییاه  کشا  جورع  مییاـم و 
.ار قشع  تیب 

هدناشن گوس  هب  ار  توبن  نادنزرف  هک  دشاب  ییاه  غاد  يارـس  هیثرم  نام ، اه  کشا  ات  میا ؛ هدرک  نامتبرغ  هناهب  ار  وت  گوس  بشما 
.تسا

.دننک یهارمه  ار  ناگتشرف  يولگ  رد  هتفکش  ضغب  ناماه ، همزمز  ات 

.دنناوخب ییاون  مه  هب  ار  مغ  رد  هدرب  ورف  رس  نارتوبک  نامهودنا ، ات 

رولب رد  قرغ  یکالفا ، یکاخ و  نارئاز  هوبنا  تسا و  هتفرگ  ارف  هایس  ياه  مچرپ  ماحدزا  ار  مالـسلا  هیلع  يولع  مولع  تختیاپ  بشما ،
.دننک یم  مالس  هنییآ ، ناویا  هب  ور  اه ، کشا 

.تسا مشتحم  ياه  هیثرم  نیرت  ییالبرک  يارس  هیثرم  مق ، بشما ،

.دنک یم  میدقت  عیقب  هب  ار  شیاه  همان  گوس  مامت  مق ، بشما ،

.دنک یم  رازگرب  ار  مالسلااهیلع  همطاف »  » ییایربک ناتسآ  تدارا  شیامه  مق ، بشما ،

.تسا جع ) ) نیمز رد  ادخ  تجح  كربتم  ياه  کشا  نامهیم  مق ، بشما ،

نیرتزارفارس جع ،) ) تیب لها  ییایربک  ناتسآ  هب  اجتلا  اب  هک  دشیدنا  یم  یمدرم  تداعس  هب  نادنمتدارا ، تقادص  رد  قرَغ  نامسآ  و 
.دننیمز نانکاس 

یقلاخ یلع  / ریوک رثوک 

یقلاخ یلع 

.تسا هدرپس  یشومارف  ياهداب  دنت  تسد  هب  شوماخ ، یسوناف  نوچ  ار  دوخ  ياهدیما  سوت ،
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تنحم ِشتآ  نیـشنمه  ار  دوخ  هدیتفت  هنیـس  هنوگچ  دـنک و  رواب  دوخ  ياه  هنوگ  رب  ار  وت  قارف  ناراب  هنوگچ  کشخ ، نیمزرـس  نیا 
؟ وت غاد  ِراب 
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نوچ هک  تسا  نکمم  ار  يا  هنیـس  اهنت  ندورـس ، وت  قارف  زا  هنیئآ و  تقادـص  دـهاوخ و  یم  بآ  لـالز  نتفگ  وت  زا  باـتفآ ! يوناـب 
.دنک انشآ  متام  ياه  هزادگ  رتسکاخ  هب  ار  مغ  ياه  حول  دیفس  هرهچ  دنک و  ناروف  ناشفشتآ ،

.ررکمان ابیز و  تسا  یتیاکح  ریوک ، نیا  نطب  رد  وت  ِهاتوک  ِروضح  ثیدح 

.دنراد لسوت  تسد  وت  تایانع  رهم و  رپ  ِناماد  رب  دنسانش و  یم  نامسآ  نیمز و  ِلاصتا  هتشر  ار  وت  كاخ ، نیا  مدرم 

؟ دننک رواب  ار  تندوبن  هنوگچ 

؟ دنشک شود  رب  ار  كرابمان  قافتا  نیا  راب  هنوگچ 

، تردارب رادید  يارب  هک  تقیقح  قح و  ناقاتشم  يارب  تسا  كولس  ریس و  وت ، بیشن  زارف و  رپ  رفـس  ریـسم  قداص ! ياه  لد  نوتاخ 
.يدرکن اورپ  یتقشم  یتخس و  چیه  زا  يدرک و  راومه  شیوخ ، هدرگ  رب  ار  ملاع  بئاصم  مامت 

، قارف ياه  تفاسم  اه و  هداـج  ماـمت  مخ  چـیپ و  رب  هناقاتـشم  يداد و  يا  هزاـت  يوب  گـنر و  ار  تیـالو  زا  تیاـمح  ریوک ! رثوک  يا 
.یتشاذگاو شیوخ ، ِدنلب  ِعبط  ِتریح  رد  ار  خیرات  يدیزات و 

یم همزمز  سدقم ، یمان  نوچ  ریوک ، هدیتفت  تعسو  دنا و  هدرک  کح  شیوخ  هنیس  رب  اه  خالگنـس  هک  تسا  يدیواج  نینط  وت  مان 
.دنک

كاخ نیا  هتـسخ  ياه  هنیـس  شمارآ  هتـسویپ و  ياهدرد  نامرد  هتـسب و  ياه  لفق  شیاشگ  تدـنلب  مان  تمارک ! ياـنام  كاوژپ  يا 
.تسانشآ ریوک  اب  ِنانیشن 

؟ دز دایرف  ار  وت  ندوبن  دوش  یم  هنوگچ 

؟ دبای یمن  روبع  هار  نیگنس ، یضغب  دراشف و  یم  ار  نیمز  کشخ  يولگ  هک  تسیچ  روآ  درد  توکس  نیا 

.تسا ریوک  مادنا  شزرل  يادص  تسه ، رگا  ییادص 

رد غورف ، یب  هک  تسا  رون  تیب  دـنک ، یم  ینیگنـس  كاخ  ياه  هناش  رب  هک  يراچد  تبرغ  هب  نیمزرـس  نیا  هدز ، متاـم  تعـسو  نیا 
.دراد نایرج  مق  ریوک  هدز  متام  مدرم  ياه  نایرش  رد  هک  تسا  ییاهنت  هایس  راوآ  دلان و  یم  یشوماخ 
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؟ درک كاپ  اهرواب  زا  ار  وت  تایانع  ناتسد  همیرک ، يا  دوش  یم  هنوگچ 

؟ درپس كاخ  میالمان  کشخ و  تسد  هب  ار  وت  تدابع  رد  هشیمه  رکیپ  ناوت  یم  هنوگچ 

! وناب زیخرب ،

!... دنک یمن  رواب  ار  وت  بورغ  مه  نامسآ  هک  زیخرب 

هداز یقت  هبیط  / دهد یم  سای  يوب  تسفن 

هداز یقت  هبیط 

.يزاس یماهر  رونلا  تیب  ياضف  رد  ار  تیاه  سفن  مارآ  مارآ  وت  .یبات و  یب  تیاه  هظحل  دننک و  یم  يروخ  دوخ  تیاهزور 

.تخیر تا  يراهب  ياه  هنوگ  هب  ار  شدرز  نازخ  تبرغ ، هک  اهزور  هچ 

.دنراد هلصاف  یشوماخ  ات  یکدنا  تهاگن ، ياه  هلعش  دور و  یم  يدرز  هب  ور  هدروخ ، ورف  ياه  عمش  وترپ  رد  تا  هرهچ  یخرس 

.ناسارخ قرشم  هب  رگید  مشچ  يا ، هتخود  نیمظاک  دهشم  هب  مشچ  کی  .تسا  هتفرگ  سای  يوب  تسفن 

.دوب هدیوج  ار  تدیما  ياه  هشیر  تبرغ ، .زییاپ  شوغآ  رد  يدش  يراهب 

.دنتسیک اهنآ  دناد  یمن  سک  چیه  دنیآ ، یم  رون  تمس  زا  یناراوس  .دنا  هتفرگ  سای  يوب  تیاه  سفن  رگید 

.دنرپس یم  كاخ  هب  ار  وت  يوش ؛ یم  راوس  ناشیاه  تسد  میسن  رب  یلگ  گرب  نوچ 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / رود ياهرازمدنگ  يامرگ 

ییاضر هدیمح 

؟ قیاقد يوربور  تسا ، نم  ینادرگرس  ریثکت  هنیآ ، مالک 

؟ نامز بیشارس  رد  تسا  نم  ساسحا  یناشورخ  دور  مادک 

؟ منت نیگنس  ياه  هّکت  زا  هدرواین  رب  رس  هک  تسا  نم  ياهدرد  ياه  هزادگ  ناشفشتآ ، مادک 

؟ منابسچب هتفرگ  هم  ياه  هشیش  هب  ار  مناهد  ردقچ 

؟ مزودب نورتس  ياهربا  هب  ار  میاه  مشچ  ردقچ 

؟ منک قاجنس  هدش  متخ  اجک  هب  مناد  یمن  ياهریسم  رد  ار  میاهاپ  ردقچ 

؟ دیشروخ هبور  تخاون  دهاوخ  ار  میاه  مشچ  نشور ، هچیرد  مادک 

!؟ -  نیا زا  سپ  ِكاپ  ِتشونرس  يوش -  یم  هدیمد  رون  رد  هتشغآ  ِلصف  مادک  زا 

؟ دش دهاوخ  هدوشگ  تیور  هب  ور  ما  هتسخ  ياه  کلپ  يزاون و  یم  ار  میاه  مشچ  راظتنا ، رد  هیناث  مادک 

! درگرب دنک ؛ یم  میادیش  تندمآ  هدعو 

؟ كاخ یکیرات  رد  باتهم ، سنج  زا  ییاه  ماگ  اب  یسر  یم  هار  زا  زبس ، هقیقد  مادک  دوعوم !

.تسکش دهاوخ  ار  كاخ  ِنیگنس  ِباوخ  تزیر ، هراتس  ِهاگن 

.رود ياهرازمدنگ  يامرگ  تیاه  تسد  ِشزاون  ناراشبآ ، هچ  ره  يراشرس  تیادص ،
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.دراد همادا  نامسآ  ات  تیاه  ماگ  ّدر  اه ، ناتسکات  اه و  ناتسرانا  تشپ  زا 

.نک ور  ریز و  ار  شوماخ  ِكاخ 

! دیورب مناتسد  کشخ  ياه  هخاش  رب  داقتعا ، ياه  هناوج  راذگب !

! دنکشب یلاوح  نیا  تخمز  ِیکیرات  راذگب 

؟ مونشب ار  تمان  کئالم ، نابز  رب  يراج  هنارت  مادک  زا  زور ؟ مادک  اّما  دمآ ؛ یهاوخ 

؟ ینک یم  هزات  سفن  تسدکی  نامسآ  مادک  رد 

.تفاکش دهاوخ  ار  یهایس  هچ  ره  تتلادع ، ریشمش 

.هیناث ره  زور ، ره  لصف ، ره  عولط ، ره  بورغ ، ره  ناتسبات ، ره  ار  وت  راهب ، ره  ار  وت  مشک ؛ یم  راظتنا  ار  وت 

.یبات یب  ِرعش  زا  هتشغآ  یناهد  اب  تسد و  رد  یسوناف  اب  مواک ، یم  ار  لباقم  ياه  هداج 

.دیآ یم  راهب  يوب 

.تسا کیدزن  تندمآ  هدعو 

.مدنویپ یم  نامسآ  هب  ار  ما  هثاغتسا  ياه  تسد  متسرف و  یم  تاولص  موش ، یم  هدنز  مریم و  یم  هیناث  ره  رد 

! دنکن لابند  ار  تروبع  ّدر  مقاتشم ، ياه  مشچ  هک  نآ  دابم 

! مربب شیوخ  اب  هتشابنا  ياه  كاخ  رد  ار  راظتنا  ینادرگرس و  همه  نیا  هک  نآ  دابم 

.تامس مناوخ و  یم  هبدن  مناهد ؛ رد  دنخرچ  یم  تاملک ،

؟ تسا نم  ینادرگرس  ریثکت  هنیآ  مادک 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اه هعمج  هاگ  رد  رب 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دفاکش یم  ار  اهایرد  رکیپ  كانشتآ ، ياه  نافوت  دشک و  یم  نینوخ  ياهرایش  نیمز ، قرف  رب  هقعاص  یتسین ، هک  اهزور  نیا 

.دنازوس یم  ار  میاه  هیناث  تا ، يرود  مخز 
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.منک یم  هلاچم  بورغ ، همه  نیا  ضغب  رد  ار  ما  یبات  یب  میرگ و  یم  لاس  رید  ياه  هعمج  هاگرد  رب  ار  تندماین 

نت تخـس ، ینتخوس  هب  اوه  نیا  رد  نامیاه  ناج  هک  يا  هدرک  رـشتنم  ناتـسهوک  مادـک  رد  ار  تا  یتشهب  ياه  سفن  دوعوم ! يا  هآ 
.تسا هداد 

.میروآ دای  هب  ار  نامسآ  ات  وگب  نخس  ام  اب 

هدنام هریخ  نیمز  هطقن  نیرت  یقرـش  رب  تیاه  هدنخ  نتفکـش  راظتنا  رد  تساه ، نرق  هک  ینوزحم  هتفرگ و  ياه  هرهچ  رب  نزب  دـنخبل 
.دنا

.دنا هدنام  هبساحم  زا  ار  تا  ینالوط  ریخأت  ناهج ، ياه  تعاس  تسا و  هدرک  رتسکاخ  ار  اه  میوقت  یهار ، هب  مشچ  ياهزور  نیا 

.دنک یم  دوس  کمن  ار  ام  یمخز  رکیپ  هک  يدبا  ینیرفن  اه ، هظحل  ریذپان و  لمحت  تس  یتراقح  یگدنز ، وت ، یب 

.رایسب اهراوید  دنرامش و  یب  اه  سفق 

جاوـما نوـچ  ناـمریزگان  ياـه  کـشا  دراد و  یم  او  شپت  هب  ار  اـه  هداـج  بلق  ناـمهاگن  اـهزور ، دوـلآ  هم  يوـت  رازه  رد  هدـیچیپ 
.دبوک یم  اه  هنوگ  هرخص  رب  نیگمهس ،

.دنام یم  هتفگان  اه  نابایخ  توافت  یب  ياه  مشچ  رد  نام  يرارق  یب  دیآ و  یمن  یسک  مینز و  یم  دایرف  ام 

! نزب نامیادص  نک ، نامهاگن  .دننیشنب  هنارت  هب  تیاه  سفن  ياجه  زا  هتسب ، خی  ياه  هرجنح  نیا  ات  وگب  نخس  ام  اب 

.ندید هنشت  میندینش ؛ هنشت  ام 

.نک کح  رظتنم ، قفا  رب  ار  روهظ  هژاو  ربب و  نایاپ  هب  ار  تا  همانرفس 

.شاب نیرخآ  یجنم  ار  ناهج  درگزاب و 

.دنا هدرک  مگ  یظفاحادخ  ياه  هچوک  رد  ار  وت  دّر  هتسخ ، نارباع  نیا  الوم !

! دزیخرب هناوج  نشج  هب  ار  شنتسیز  ياهزور  نیرخآ  هتخوس ، ناهج  نیا  ات  ییایب  شاک 
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هتسیاش تداعس  یلع  / تسدرود لصف  يا 

هتسیاش تداعس  یلع 

.دننک یم  ورد  درز  دنیور و  یم  درز  دنراک ، یم  درز  اه  لصف  اج  نیا 

هک ییاه  هرجنپ  تمـس  هب  دـنرظتنم ، ار  تندـمآ  هک  ییاهایرد  تمـس  هب  دـنود  یم  هتفرگ ، شود  هب  ار  تیاـپ  دّر  اـه  هچوک  اـج  نیا 
.دنا هدش  تندید  ِییاوه 

؟ دنشاب تندید  ردب  رد  اه  هلچلچ  ردقچ  زبس ! ياه  تسد  رود  لصف  يا 

؟ دنیاسب اه  نامسآ  هنیس  رب  لاب  دنچوکب و  ردقچ 

؟ تسا هاتوک  تنماد  زا  جاوما  تسد  هک  يا  هتخادنا  رگنل  ار  لحاس  مادک 

؟ تسا هدمآ  شیپ  جاّوم  يایرد  نیا  ياجک  ات  تزاوشیپ ، هب  هک  يونش  یمن  ار  لحاس  يوهایه  رگم 

؟ دنوش یم  هریخ  ار  تندمآ  هداتسیا ، هک  ینیب  یمن  ار  اه  هرخص  رگم 

! ناوخب

! ناوخب ار  ترعش  نیرت  جاوم 

.تسوت يادص  ندینش  هنشت  كاخ ، نیا  هرذ  هّرذ  هک  ناوخب 

.دنا هتفر  باوخ  هب  یخلت  ییادص  یب  رد  تساه  لاس  اه ، هرانم 

.دننک یم  هنارت  ار  تیمولظم  هک  ینیب  یم  ار  اه  هیرگ  ینیب و  یم  ار  اه  مخز  ینیب و  یم  ار  اهدرد  وت 

؟ دوش یم  هدیشک  نامولظم  هدرگرب  هک  تسا  هانگ  نیمادک  راب 

؟ دنک یم  نوفدم  ناقفخ  ياه  هلاچ  هایس  ار  خیرات  هک  تسا  هانگ  نیمادک  راب 

! ام رَظتنم  یجان 

.دنهاوخ یم  ار  تناتسد  تکرب  یلاوح ، نیا  ياه  هرفس 

.دنا هتسشن  اه  هناریو  رب  تهار  رس  هنسرگ  ناکدوک  چیپب ، ار  تا  هچقب 
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.دنبیصن یب  تناتسد  تکرب  زا  ناماهرازمدنگ 

.اهرازمدنگ رس  رب  رابب  ار  تیاه  تسد 
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.دوش یمن  ناگنسرگ  هدنمرش  نان ، هک  تسوت  ياه  تسد  اب  دوش ، یم  يراج  تکرب  هک  تسوت  ناتشگنارس  زا 

.دزیر یم  اهدور  اه و  همشچ  هظفاح  رد  ار  ندش  يراج  هک  تسوت  ياه  تسد 

! ناینیمز نیمز و  توخر  رد  نک  يراج  ار  یگدنز  نک ، يراج 

.دننک یم  ورد  درز  دنیور و  یم  درز  دنراک ، یم  درز  اه  لصف  نآ ، رد  هک  ینیمز  دراد ؛ مک  ار  وت  ياه  تسد  نیمز ، نیا 

ییاضر ناراب  / درس ياه  هیناث 

ییاضر ناراب 

« نارکمج  » يا هزوریف  دبنگ  هب  مزود  یم  مشچ 

.دیآ یم  رد  هزرل  هب  مسیخ  ياه  مشچ  رد  دبنگ ، يا  هزوریف  ریوصت 

! هَرینُْملا ِروُدْبلا  َْنبای 

.تسا هدیدن  دوخ  هب  باتهم  يانشور  نام  اه  بش  هک  تسا  ینایلاس 

! یّتح يا  هراتس  يوس  روک  زا  غیرد  میراتفرگ ؛ نیگنس  درس و  ياهربا  ِموجه  رد 

: میهد یم  رس  هلان  هبدن ، ره  رد 

؟» هَرینُملا ُرامقَالا  َنیا  »

؟» هرِهاّزلا مُْجنَْالا  َْنیَا  »

؟ وت هرهچ  ِهام  نآ  تساجک  سپ 

؟ دراد رذگ  تروضح  ِناشکهک  هب  هار  مادک 

.دروآ یمن  بات  ار  تتبرغ  ما ، ییاهنت 

! مشاب وت  اب  راذگب 

! دنک سح  ار  تندوب  بیجن  رطع  مراگزور ، راذگب 

! دزیمآ رد  وت  تسه  اب  دوش و  تسین  ات  باتب  یمنبش  رب 
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؟ درک یهاوخ  تمسق  نم  اب  ار  تیاه  هظحل 

؟ دوب دهاوخ  مدمجنم  ِدرس  ياه  هیناث  هانپ  ایآ  تمرگ ، هاگن 
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یناما مثیم  / زگره وت  یب 

یناما مثیم 

مناد یم  بوخ  تسا  یهیدب  وت  ندیسر  »

« دنیوگ یم  غورد  مه  اه  هلصاف  مامت 

؟ تسا رارق  یب  ور  هچ  زا  نامز  دندرگ ؟ یم  هچ  يارب  اه  هیناث 

؟ تسا هداتسیا  هچ  رظتنم  اه  بش  اهزور و  ینالوط  فص  نیا 

؟ بش هرابود  زور  ره  دوش و  یم  حبص  هرابود  بش ، ره  ارچ 

؟ دسر یم  نایاپ  هب  یک  دازمه ، ردارب  راهچ  نیا  يزاب  ناتسبات ، یپ  زا  زییاپ  زییاپ ، یپ  زا  ناتسمز  ناتسمز ، یپ  زا  راهب 

ياه هعـشا  رادم  رب  اه  هناورپ  دنیور و  یم  وا  قشع  هب  اه  نادرگ  باتفآ  هک  تسه  یباتفآ  ام ، غارچلچ  یب  ياه  مشچ  يارو  رد  ًامتح 
؟ دننک یم  زاورپ  وا 

اب اه ، نامگ  اه و  سدـح  يارو  زا  بسا ، رب  راوس  دـیایب ، يدرم  دفاکـشب و  قافآ  هدرپ  اـت  دـنمولعم  شیپ  زا  يدـصقم  راپـسهر  همه 
! شرس تشپ  تلادع  ملع و  زا  یناوراک 

....دمآ دهاوخ  يزور  دیدرت  یب 

هب تسا -  یهلا  تیـشم  هک  هنوـگ  نآ  ناـسنا -  دز و  دـهاوخ  مقر  ار  ناـسنا  دـالیم  اـه ! هفوکـش  نـیرت  يراـهب  يا  تیاـه ، تـسد  و 
.دیسر دهاوخ  نیمز  ترادص 

ققحم تسد ، رود  هرایـس  نیا  رد  رگید  یتشهب  دـش و  دـهاوخ  لماک  اه  لقع  يراذـگب ، نانیـشن  كاـخ  رـس  رب  هک  ار  تیاـه  تسد 
.تشگ دهاوخ 

.دوش یم  رت  کیدزن  حبص  باتفآ  دنیازفا ، یم  بش  یکیرات  هب  هچره  تسین ؛ رود  اهزور  نآ  و 

يرآ تسوت ؛ يوب  هناخ  رد  رحس  »

يرآ تسوت ؛ يومز  نازیوآ  لد 

تسا نیشن  تلزع  ما  هدید  هچ  رگا 

« يرآ تسوت ؛ يوس  هب  ور  مهاگن 
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.دیآ یم  نانز  مدق  ناراب  میشاب ؛ ناساره  اه  شخرذآ  موجه  زا  ارچ 

.دهد یم  نامدیون  هتساریپ  كاپ و  ینامسآ  هب  هک  تسه  راظتنا  تبالص  هب  يرگنس  میشاب ، نارگن  اه  هقعاص  هلمح  زا  ارچ 
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.تسا ندوب » وت  اب  ياه  هظحل   » شماجنا رس  هک  يراظتنا  نآ  شوخ  هچ  دیشک ؛ راظتنا  دیاب 

يراظتنا زا  دعب  هک  دشاب  نآ  شوخ  »

« يراودیما دسر  شدیما  هب 

.دیشک میهاوخ  راظتنا  هناقشاع ، ار  تندمآ 

.میرگنب ار  تیامیس  یکاپ  يزور  هکلب  ات  داد  میهاوخ  وش  تسش و  ار  نامیاههاگن 

تسا هدز  نامدوجو  ناتسین  رد  شتآ  تا ، هرطاخ  يا و  هدرک  روبع  نام  ییاهنت  هوبنا  زا  يا ، هدیشخب  انعم  نام  یگدنز  هب  هک  ییوت 

زگره وت  یب  ینادب  ات  میوگب  »

زگره وت  یب  یناوج  قشع و  نم و 

ندرک وت  یب  دیاش  گرم  لایخ 

« زگره وت  یب  یناگدنز  نکیلو 

هداز یقت  هبیط  / دوعوم زور 

هداز یقت  هبیط 

.دیامیپ یم  ار  اه  تشد  نیرت  عیسو  رود ، ياه  قفا  هبور  نانک ، هیوم  داب ،

.تسا هداتسیا  ضحم  توکس  رد  وت ، ماگ  ّدر  زا  یلاخ  تشد ،

.دشک یم  راظتنا  ار  تندمآ  نیماضم  توکس ،

؟ دیشیدنا ور  هب  ور  ياه  قفا  هب  دیاب  هیواز  مادک  زا 

؟ دزات یم  شیپ  وت  روهظ  بسا  وس  مادک  زا  تمس ، مادک  زا 

.تسا هتسشن  راظتنا  هب  ار  راهب  حور  شیوخ ، ناج  قمع  زا  تعیبط ،

.دناوخ یم  ار  وت  مان  یگزات  دنیاشوخ ، فرح  ره  زا  یلاخ  اهرابیوج ، همزمز 

؟ میریگب نشج  تندمآ  عولط  اب  ار  نامزاغآ  اهادرف ، مادک  رد  یتسار  هب 
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؟ دیسر دهاوخ  ارف  یِک  نام  یگدنز  هرابود  دلوت 

.دشاب تروضح  تاولص  زا  رطعم  ام ، ياه  ناهد  ییایب و  وت  هک  زور  نآ  دوب ، دهاوخ  ابیز  هچ 
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ره دورـس  يداش ، ياه  هنارت  دیآ و  یم  نوریب  شا  هزور  ره  ياه  یگنتلد  زا  تا ، یگنارک  یب  تعـسو  هب  اه  لد  نامگ  یب  زور ، نآ 
.دوش یم  نامبلق  ياه  كواکچ  هزور 

.دنوش یم  فعش  روش و  زا  یمطالت  اهرابیوج ،

.دنصقر یم  میسن  گنهآ  هب  ناتخرد ،

.دنزو یم  هنامداش  تشد ، مادنا  رب  هرسکی  اهداب ،

.دزغل یم  اه  گرب  نترب  توارط ،

.میمهف یم  ییابیز  همه  نیا  نایم  رد  ار  شمارآ  يانعم  راب ، نیتسخن  يارب  ام  و 

.دوش یم  نونکا  زا  رت  هزات  ناماهزور  نامگ  یب  ییایب ، وت  هک  زور  نآ 

.دوب دهاوخ  زور  نیرتهب  نامگ ، یب  زور  نآ 

ییالک هموصعم  !/ نیبب ایب و 

ییالک هموصعم 

.راقفلاوذ ِمشخ  تریشمش  تسا و  تلادع  ِبان  ریسفت  تهاگن 

؟ يوش یم  نایامن  نامسآ  رد  دیما ، ياه  هراتس  ِشودمه  بش  نیمادک 

؟ یناوخ یم  تامس  ياعد  اه ، قیاقش  ِتسد  رد  تسد  هعمج ، رصع  نیمادک 

؟ منک اوجن  وا  ِشوگ  رد  ار  ما  یگنتلد  ياون  ات  يراذگ  یم  ینابرهم  ِمیسن  نیمادک  ِشود  رب  رس  وگب !

؟ منک باریس  ار  ما  هنشت  ِماک  تروضح ، ِلالز  زا  ات  يوش  یم  يراج  یتسود  ِرابیوج  نیمادک  اب 

؟ منک ادتقا  تزبس  ِيادر  هب  ات  یناوخ  یم  هعمج  زامن  يدیحوت ، ِيالصم  نیمادکرب 

! مرابب ار  مقایتشا  ِمامت  مراذگب و  تا  همیخ  نوتس  رب  رس  دهاوخ  یم  ملد  ردقچ 

.مشاب وت  رگشزاون  ِياهتسد  ِدهاش  يزور  دیاش  ات  ما  هتسب  لیخد  اه  كدصاق  ِلاب  هب  ار  ملد  راظتنا ، ِياه  هچوک  ِرباع  يا 

.منیشنب هراظن  هب  ار  وت  ِییافوکش  يدهملا ، انا  ِياون  اب  ات  ما  هدوشگ  سگرن  ِياهلگ  مامت  ِتمس  هب  ار  ما  یگنتلد  هرجنپ 
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بآ لگنج ، باتفآ ، ِشوگ  رد  ار  تروهظ  ِيابفلا  ما ، هدش  يراج  یگنتلد  جاوما  رد  اهایرد  اب  ما ، هداد  رس  یگدادلد  ِلزغ  ارحَـص  اب 
.مشاب راوتسا  وت  ِقشع  رد  ات  ما  هدروآ  نامیا  اه  بآ  اه و  منبش  ِیکاپ  هب  ما ، هدناوخ 

اههوک هنیـس  رب  ار  نامنوزحم  ِياَون  میا ، هتـسشن  لسوت  هب  ناراب  ياه  هرطق  اب  میا ، هدـناوخ  هبدـن  داب  ِشوگ  رد  اه ! یگنتلد  هناـهب  يا 
.يونشب ار  نامقایتشا  ِگنهآ  دیاش  ات  میا  هداد  كاوژپ 

.دپت یم  قوش  يرارق و  یب  ِضبن  رد  نامبلق  هنوگچ  هک  نیبب  ایب و  .راذگب  ام  ِهاگن  ِنحص  َرب  مدق  ایب و 

هداز یقت  هبیط  / ربا تشپ  تقیقح 

هداز یقت  هبیط 

.تسا هدیچیپ  مبلق  رسارس  رد  هودنا  دهاوخ ، یم  ار  وت  منورد  ياوه 

! مالسلا هیلع  یلع  ماین  زا  هدیشک  رب  غیت  يا  .حانجلاوذ  ِراوس  يا  تسد ، رب  یسوم  ياصع  يا 

، ار مدوخ  .دـنوش  یمن  ماـمت  رود  ياـه  هداـج  هدـش ، خـیم  رد  هب  میاـه  مشچ  .تسا  هدرک  باـت  یب  ارم  تندوبن  درد  هک  میوـگب  هچ 
.دسرب تروضح  قرشم  هب  دیاش  ات  مراپس ، یم  اهداب  تسد  هب  ار  مبلق  ار ، محور 

.نآ رب  یهد  یم  هیکت  وت  .درک  دهاوخ  رخف  وت  هب  هبعک  .مّسبت  ياه  لگ  قرش  زا  اهرود ، نآ  زا  ییآ ؛ یم  وت  دنیوگ  یم 

؟ میزادنایب تسد  رود  ياه  قفا  هب  هاگن  شیوخ ، مغ  مادک  اب  تسا ! وت  لایخ  هتشگ  رس  نیمز ، هک  يا 

.دوش یم  شوماخ  روهظ ، ياکنخ  اب  اهنت  نورد ، شتآ  ياه  هلعش  نیا 

.تسا هدنام  میتی  ار  وت  ياه  تسد  شزاون  تفوطع  دنز ، یم  دایرف  ار  وت  تلادع ،

؟ دوش یم  نشور  تهام  ِلامج  رادید  هب  یِک  اه  مشچ  ربا ، تشپ  ِتقیقح  نییآ ، شیک و  ره  يوزرآ  يا 
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همه يارب  ار  وت  اه  هدید  هک  تسا  تقو  نآ  دنک ؛ یم  کیرات  ار  یگدنز  هشیمه ، زا  رت  مکارتم  هریت ، ياضف  هک  یتقو  هدماین ، هام  يا 
.دنهاوخ یم  ناشدولآ  بش  ياه  هظحل 

.تسا دکار  رابیوج  هرجح  رد  يا  همزمز  هدروخ ، هرگ  ناگدنرپ  يولگ  رد  ییاوآ  هدیچیپ ، اه  هوک  هنیس  رد  یشهاوخ 

.نامز رس  رب  نک  راوآ  ار  اه  هظحل  گنرد  هشیمه ! نایرج  يا 

.درک میهاوخ  نشور  عمش  هعمج  ره  تندیسر ، يوزرآ  رد  ادتقا و  میا  هتخود  مشچ  ییآ ، یم  نآ  زا  هک  يا  هداج  هب  اقآ !

داژن يدهم  دیما  / اّنمت

داژن يدهم  دیما 

نک روبع  ملایخ  نامسآ  زا  یهاگ 

نک رورم  یهاگن  مین  هب  ارم  رعش 

یبش موش  تمان  ظّفلت  قیال  ات 

نک روطخ  منهذ  هب  هژاو  ماحدزا  رد 

تس یهت  ینشور  زا  ملد  هناخکیرات 

نک رون  قرغ  ارم  بلق  ایب و  بش  کی 

شاب حیسم  اّما  وت  لوبق ، ما ، هدرم  لد 

نک روبق  لها  ترایز  مه  هعمج  کی 

چیپ ورف  ای  ارم  راظتنا  راموط 

نک روبص  ار  ما  هدز  الب  لد  نیا  ای 

تسا هدیسر  تتسد  هب  هک  نامیاه  همانمغ 

نک رورس  یباوج  نُمی  هب  ار  هودنا 

دهد یمن  نامالج  ربا  تشپ  ِدیشروخ 
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.نک روهظ  تبیغ ، هدرپ  تشپ  میدُرم 
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نادامار نیرسن  / هراتس نیرتاهنت 

نادامار نیرسن 

ییوت نامسآ  تفه  هراتس  نیرتاهنت 

ییوت نامز  نیمز و  هاگ  هیکت  دنچ  ره 

دننز یم  هنعط  ملد  هب  اه  گنس  هراومه 

ییوت نابرهم  طقف  هتسکش  لد  نیا  اب 

! نم مشچ  ناراب  هتسخ ز  باتفآ  يا 

ییوت نامک  نیگنر  مّسجت  نیرتابیز 

یتخانش ار  نم  لد  هجهل  وت  اهنت 

ییوت نابزمه  لد ، همهنیا  نایم  نم  اب 

مغ هچ  یلو  بش  نیا  رد  هداج  ّیط  تسا  تخس 

ییوت نابراس  ار  هلفاق  هشیمه  یتقو 

تسا هنادواج  نم  هناقشاع  راعشا 

ییوت نامگ  یب  ملزغ  ره  تیب  هاش  نوچ 

نادامار نیرسن   / راگدای

نادامار نیرسن 

منامشچ رانک  زا  يرذگ  یم  هداس  هچ 

منامشچ رابغ  دنیشنَم  تنماد  هب 

يرابمغ ناگدید  نیا  ییانشور  وت 

منامشچ رات  ماش  نیا  رب  باتب  ایب !
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مریم یم  هناخ  جنُک  اه  هرجنپ  رانک 

منامشچ راظتنا  دسرن  رگا  رس  هب 
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هت ات  ما  هدیشک  رس  ار  وت  قشع  بارش 

منامشچ رامخ  رد  رگنب  دوخ  هب  ایب 

خیرات هشیمه  يارب  هک  دنک  ادخ 

منامشچ راگدای  تخر  سکع  دنامب 

یقلاخ یلع  !/ درگرب

یقلاخ یلع 

! درگرب ییاجک ؟ رالاس ! هلفاق  يا  هآ 

! درگرب ییاجک ؟ راوخمغ ! سنوم و  ار  قشع 

تسیراج تبرغ  رجنخ  رثا  میولگ  رب 

تسا يرارکت  اه  هچغاب  اه ، هیناث  اهزور ،

! ایب تسا ، روبع  هعرج  کی  هنشت  بل  هداج 

! ایب تسا ، رون  هنشت  نیمز  يادلی  بش 

! درگرب یهار ، هب  مشچ  زا  دش  هتسخ  اه  مشچ 

! درگرب یهایس ، لاگنچ  هب  هداتفا  رون 

؟ منک هچ  اقآ  هدمآ ، گنت  هب  هبدن  زا  هعمج 

؟ منک هچ  اقآ ! هدمآ ، گنس  هب  هنیس  هشیش 

دراد ندیکچ  بآ  هرجنح  زا  شتآ 

دراد ندید  هچغاب  نیا  ندیکشخ  سح 

تسا کیرات  ام  لد  ییایب  هک  ینامز  ات 

تسا کیراب  ردقچ  ندیسر  وت  ات  هداج 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
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